
 
 

УКРАЇНА 

ВІДДІЛ ОСВІТИ ШИРОКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ШИРОКІВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №2 І-ІІІ СТУПЕНІВ 

 

 

 

Н А К А З 

 

25 грудня 2015 р.                                                                                № 220 

 

Про  стан ведення 

учнівських щоденників                                                                           

 

У грудні місяці 2015 році адміністрацією школи було перевірено стан 

ведення учнівських щоденників у 5-11 класів. Під час перевірки було 

виявлено, що в основному всі учні школи ведуть записи у щоденниках, 

охайно заповнюють сторінки та записують домашнє завдання. Батьки учнів 

контролюють своїх дітей через щоденники, систематично переглядають їх та 

реагують на зауваження класних керівників. 

Так у 5-А класі (класний керівник Ковпак А.В.) на час перевірки не всі 

учні мали щоденники. Класний керівник систематично перевіряє щоденники 

учнів, але батьки Мішина В., Кірпача А., Загребін К., Уманець Н., Дін В., не 

своєчасно контролюють своїх дітей. Розірваний щоденник у Осадчого Д.. 

У 5-Б класі (класний керівник Крот П.В.) щоденники перевірено 

своєчасно, але не всі учні записують домашнє завдання. Щоденники 

Лямпрехт А., Танцуй Я. – розірвані, Міхєєва Г., Степанова Д. – брудні. 

У 6-А класі (класний керівник Татаренко В.М.) не всі учні заповнили 

першу сторінку. Не систематично перевіряють щоденники батьки учнів: 

Волкової Н., Козлової К., Жуми А., Бабаченко М., Храмченкової К.,            

Курило С..  На день перевірки три учні не мали щоденників. 

У 6-Б класі (класний керівник Корніяшик Л.І.) класним керівником 

щоденники перевіряються систематично. Але в основному більшість учнів не 

записують домашнє завдання, батьки не контролюють дітей Логвінова А., 

Доценко Н., Сергеєва Н., Шемригович Д., Радковської Д.. 



У 7-А класі (класний керівник Нерода І.О.) не всі учні заповнили 

першу сторінку,  не систематично записують домашнє завдання. Брудні 

щоденники у Куртяник К., Запецька М., Бабенко Р., Басараб А.. Батьки не 

систематично перевіряють щоденники своїх дітей, у щоденнику  Дзюби В. – 

жодного підпису батька.  

У 8-А класі (класний керівник Ковальчук С.С.) на день перевірки всі 

учні мали щоденники. Майже всі учні класу не записують домашнє завдання, 

мають мало поточних оцінок. 

У 8-Б класі (класний керівник Кормишова І.Б.) класний керівник 

перевіряє щоденники систематично, а батьки Мещерякової Д.В.,    

Дудніченко А., Бабенко-Книга О., Борисенко А., Гуцуляк А., Заблоцької Д., 

Кучер В. – жодного підпису батьків. 

У 10 класі (класний керівник Кирильчук В.П.)в основному щоденники 

ведуться охайно, класний керівник систематично перевіряє. Але поряд з цим, 

мало оцінок, зауважень у щоденниках учнів 10 класу. Не систематично 

контролюють своїх дітей батьки: Скляр В., Єфанової А., Шихевич Т., 

Правдюка Д.. Розірвані щоденники у Горбатюка В., Монахової Ю.. У 

щоденнику Кравчука Р. класний керівник записує домашнє завдання. 

У 11 класі (класний керівник Гусарченко О.А.)на день перевірки були 

присутні 8 чоловік. А щоденники мали 5 учнів. Щоденники  класним 

керівником перевіряються не систематично, з 09.11.2015 року – не 

перевірялись взагалі. У щоденнику Вальгер Г. – жодного підпису класного 

керівника. У щоденниках учнів мало оцінок. У щоденнику Красулі А. 

жодного підпису батьків. Поряд з цим недоліком у роботі є те, що вчителі – 

предметники не виставляють в кінці уроку оцінки учням у щоденники. Крім 

того, вчителі,  які заміняють класних керівників, не перевіряють щоденники 

учнів. 

Виходячи з вищезазначеного наказую: 

1. Класному керівнику 11 класу Гусарченко О.А. вказати на низький 

контроль за веденням учнівських щоденників. 

2. Всім класним керівникам 5-11 класів: 

- Своєчасно вести записи в учнівських щоденниках, практикувати 

заохочення; 

- Систематично перевіряти щоденники учнів; 

- Контролювати виставлення оцінок вчителями – предметниками; 

- Тримати тісний зв'язок з батьками через щоденники. 



3. Вчителям – предметникам : 

- Систематично в кінці кожного уроку виставляти оцінки в 

щоденники учнів; 

- Домагатись відповіді учнів біля дошки лише зі щоденниками. 

4. Вчителям школи, які заміняють класних керівників по мірі 

необхідності: 

- Забов´язати перевіряти  щоденники учнів один раз на тиждень; 

- Тримати зв’язок з батьками через щоденник; 

5. Контроль за виконання даного наказу покладаю на ЗДВР Єфремову 

Л.В.. 

 

 

 

 

Директор школи _________________ В.О. Тимофеєва 

 

 

 

 

 

З наказом ознайомлені: 

_______ Ковпак А.В. 

_______ Крот П.В. 

_______ Татаренко В.М. 

_______ Корніяшик Л.І. 

_______ Нерода І.О. 

_______ Ковальчук С.С. 

_______ Кормишова І.Б. 

_______ Кирильчук В.П. 

_______ Гусарченко О.А. 


