Жмеринська міська рада
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 комунальної власності
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НАКАЗ
08. Л0,2020

№ > іа '0

Про ведення класних журналів
в 1-4 класах в 2020-2021 н. р.
На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015
р. №412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для
1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів», від 20.08.2018 р. №924 «Про
затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних
досягнень учнів першого класу у Новій українській школі», від 02.09.2020р.
№1096 «Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо заповнення
Класного журналу учнів початкових класів Нової української школи», від
16.09.2020 р. №1146 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо
оцінювання результатів навчальних досягнень учнів третіх та четвертих класів»,
Листа Міністерства освіти і науки від 11.08.2020р. №1/9-430 «Інструктивнометодичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах
загальної середньої освіти у 2020-2021 н. р.», з метою виконання заходів,
спрямованих на забезпечення внутрішньої системи якості освіти, на підставі
рішення педагогічної ради школи (протокол №2 від 08.10.2020 р.),
НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до методичних рекомендацій щодо ведення шкільної
документації вчителям 1-3 класів вести класні журнали лише в паперовому
вигляді.
(протягом навчального року)
2. Вчителям 4 класів вести класні журнали в паперовому і в електронному
вигляді.
(протягом навчального року)
3. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Гоці О. В.
контролювати ведення класних журналів 1-4 класів.
(постійно)
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