
 

КНЯЖОЛУЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

ДОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ  РАДИ 

ІВАНО – ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Шевченка, 82,а., с. Княжолука, 77540, Долинський р-н, Івано – Франківська обл. 

тел. 0 (3477)  55 - 4 – 02  knzosh@ukr.net   Код ЄДРПОУ 20564207 

 

Н А К А З 

 

24 квітня  2020                            с. Княжолука                                № 62 
 

 

Про порядок заповнення  

класних журналів 

 

       Відповідно до листа МОН України № 1/9-213 від 16 квітня 2020 року 

«Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 

2019/2020 навчального року», та з метою правильного заповнення шкільної 

документації  

Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити порядок заповнення класних журналів (додаток 1) 

2. Педагогічним працівникам оформити шкільну документацію відповідно до 

порядку. 

3. Інженеру ІКТ Яциняк В.І. розмістити наказ на сайті школи. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР 

Собківа П.В. 

 

 

 

Директор школи                                                     М. Пенгрин 
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                                                                                       Додаток №1  

                                                                            до наказу від 24.04 2020 р № 62 

 

                                      Порядок заповнення класних журналів 

1. Класні журнали заповнюють: 

- Вчителі початкових класів – понеділок, п’ятниця з 9.00 по 11.00; 

- Вчителі 5 – 11 класів (Княжолука) понеділок, четвер з 11.30 по 13.30; 

- Вчителі 5 – 11 класів (Долина, Болехів) вівторок, середа з 09.30 по 

12.00 

2. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичного, 

тематичне – на підставі поточного з урахуванням балів отриманих 

учнями до початку карантину. (учителі використовують нотатки та 

замітки, що робили під час карантину). 

Річне за результатами семестрового. 

 Семестрове оцінювання може бути скоригованим за бажанням учня. 

Класний журнал учитель заповнює відповідно до календарно-

тематичного планування та згідно з розкладом. 

На лівій сторінці класного журналу записує дату проведення уроку 

та виставляє оцінки. Відвідування не ставиться. Тематична, 

підсумкова контрольна робота ставиться без дати.   

На правій сторінці вчитель ставить номер уроку, дату проведення, 

записує зміст теми. У графі «Домашнє завдання» робиться запис 

«Дистанційно» та записується домашнє завдання. 

Якщо, відповідно до тематичного планування, є ущільнення 

навчального матеріалу, записується номер уроку, його тема без 

зазначення дати проведення. 

Річне оцінювання повинно бути проведено до закінчення навчання. 

Сторінки «зведений облік навчальних досягнень учнів» заповнити 

до 05.06 2020 року. 

3. Особові справи  заповнити  до 11.06.2020 року. 

4. Табелі успішності учнів (електронні варіанти) видати до 12.06.2020 

року. 


