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Довідка 

про перевірку класних журналів у грудні 2018 року 

Згідно річного плану школи у грудні перевірялися класні журнали учнів 

1-11 класів та журнал групи продовженого дня 

Всі класні журнали ведуться згідно вимог до ведення класних журналів. 

Мета перевірки : стан класних журналів з листопада по грудень. 

Термін перевірки : 11.01.2019. 

Відвідування ведеться. Записи в журналах ведуть правильно: 

При потребі дається повторення. Накопичення оцінок у слабих та сильних 

учнів достатнє у вчителя Писаренко А.В., хвостової Л.Г., Золот Л.П. 

Але є недоліки. 

Журнал ГПД 

 На сторінці відвідування групи учнями не пораховано кількість пропущених 

годин за семестр. 

1 клас – Журавська Ю.В. – зауваження відсутні. 

2 клас – Хвостова Л.Г. – зауваження відсутні. 

3 клас – Золот Л.П. – зауваження відсутні. 

4 клас – Бай В.М. 

Літературне читання за 14.12. відсутня оцінка Мєзенцевої Дарії, Воронкова 

Віталія  за усний переказ. 

5 клас – Кот О.М. 

Українська мова – Плосконос В.О. – у змісті уроку писати так: тематичне 

оцінювання : контрольна робота з теми : « Фонетика». 

6 клас – Овсянікова В.Г. 

Зарубіжна література – Плосконос В.О.- не виправляти т.о. Денисову Павлу 

після 28.11. 

Овсянікова В.Г. – у зведеному обліку навчальних досягнень не виправляти 

оцінки з іноземної мови Григорашу Д., Давидовському М., Денисову Павлу. 

6 клас – індивідуальна форма навчання – зауваження відсутні. 

7 клас – Кривобок С.А. 

У обліку відвідування писати пастою одного кольору. 

Історія України – відсутнє завдання додому з 19.11-22.12. 

Технології – за 21.12, 28.12.- відсутнє завдання додому , за 28.12 – зміст уроку. 

Фізична культура – Стефанюк Л.А. за 10.12 – не виправляти оцінку Малихіній 

Анастасії. 

8 клас – Плосконос В.О. 

Історія України  за 19.12. – відсутнє завдання додому. 

Всесвітня історія – відсутнє завдання додому з 19.11 по 22.12., відсутній зміст 

уроку за 22.12. 
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Плосконос В.О. на стор. 410 не виправляти дати . 

9 клас – Лисенко Т.В. 

Всесвітня історія – відсутнє завдання додому з 23.11 по 28.12. 

Інформатика -26.12-зайвий запис. 

11 клас – Писаренко А.В. 

Історія України – не виправляти дати 28.11, 03.12. 

Всесвітня історія – відсутнє завдання додому за 21.12., 28.12. 

Фізична культура – Стефанюк Л.А. – відсутній зміст уроку і домашнє завдання 

за 18.12,  за 11.12 – відсутнє завдання додому. 

Захист Вітчизни – за 27.12 відсутнє завдання додому та зміст уроку . 

10 клас – Журавльва А.В. 

Іноземна мова – не ставити оцінку олівцем. 

Історія України – за 26.12.-відсутнє завдання додому . 

Всесвітня історія – з 27.11 по 18.12. відсутнє завдання додому. 

Фізика і астрономія – Овсянікова В.Г.- за 20.12 – не виправляти оцінки Стегнюк 

Каріні. 

Інформатика –Журавльова А.В. – відсутнє завдання додому за 27.12, 28.12. 

Виходячи з вищезазначеного рекомендую: 

- не писати пастою різного відтінку кольору, 

- вчасно після проведення уроків виставляти оцінки учням; 

- не виставляти оцінки олівцем; 

- у обліку навчальних досягнень писати правильно тематичну . 

 

Заступник директора            О.А.Писаренко 
 

 

 

 

 


