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                НАКАЗ 

 

28.08.2019                           № 177 

 

Про вимоги щодо ведення 

шкільної документації 

 

  Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», 

Інструкції з діловодства  у закладах загальної середньої освіти, затвердженої 

наказом Міністерством освіти і науки України  від 25.06.2018 р.  № 676,  

Інструкції з ведення класного журналу 5-11 (12)-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, затвердженої наказом МОНУ  від 03.08.2008  № 496 , 

Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 3-4-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерством 

освіти і науки України  від 08.04.2015 р.  № 412,  наказу МОН України від 

07.12.2018 № 1362 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо 

заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української 

школи», а також з метою забезпечення правильної та чіткої роботи 

працівників закладу освіти із класними журналами та діловою 

документацією  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Всім учителям вести записи в класних журналах чорною пастою. 

2. Учителям, які працюють на першому та останньому уроках, особисто 

брати у чергового адміністратора і повертати йому класні журнали і 

засвідчувати про це особистим підписом. 

3. Покласти відповідальність за стан класних журналів та їх правильне 

оформлення на класних керівників. 

4. Розподілити відповідальність за класні журнали між заступниками 

директора: 

•  заступника директора  з навчально-виховної роботи  Журавльову В.М. 

призначити відповідальною за класні журнали 1,2-х; 9—11-х класів;  

• заступника директора з навчально-виховної роботи Ковальову Н.П. 

призначити відповідальною за класні журнали 3-4-х; 5-8-х класів; 

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Журавльовій 

В.М. узагальнювати наказом по закладу освіти результати перевірок ведення 

класних журналів учителями - предметниками та класними керівниками. 



6. Покласти відповідальність за ведення особових справ  учнів на 

класних керівників. 

7. Відповідальність за збереження та правильне оформлення особових 

справ у закладі освіти покласти на секретаря закладу. 

8.Всім працівникам закладу освіти вести та зберігати шкільну 

документацію згідно номенклатури справ по ЗОШ № 30. 

9.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

            Директор                                  О.В.Чумаченко 
 


