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НАКАЗ 

29.12. 2018                                                  м. Ковель                                                           №225 
   
Про стан відвідування учнями  

Навчальних занять  

у І семестрі 2018/2019 н.р. 

 

Відповідно до Закону України «Про освіту» та на виконання наказу МОН України від 

04.09.03 № 595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і 

вихованням дітей» та з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття 

повної загальної середньої освіти й удосконалення постійного контролю за охопленням 

навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку в закладі ведеться систематичний 

контроль за відвідуванням учнями навальних занять.  

Класні керівники в класних журналах заповнюють щодня сторінку обліку 

відвідування учнями уроків, підбиваючи підсумки відвідування в кінці навчального 

семестру. Окрім того, в навчальному закладі учнями чергового класу ведеться журнал 

обліку відвідування уроків за результатами щоденних усних рапортів старост класів.  

Щомісяця класні керівники подають заступнику з виховної роботи звіт про 

відвідування учнями освітнього закладу, де зазначається кількість пропущених уроків через 

хворобу, за заявою батьків, без поважних причин.  

Адміністрацією школи та членами учнівського парламенту щотижня проводяться 

рейди «Урок», «Дзвінок», під час яких виявляють учнів, які систематично запізнюються на 

уроки або відсутні на уроках без поважних на те причин. Такі учні запрошуються на 

засідання ради профілактики школи, де заступником директора з виховної роботи та 

представниками соціально-психологічної служби проводиться роз’яснювальна робота з 

даними учнями та їхніми батьками щодо відповідальності обох сторін за пропуски уроків 

без поважних причин. У разі, якщо така робота не дає очікуваних результатів, складається 

подання на учня в управління освіти та у службу в справах дітей. У І семестрі 2018/2019 

н.р. такі подання були направлені у ССД на Сидько Мирославу (8-Г клас) та Рибачука 

Станіслава (9-В клас). 

Але не всі класні керівники відповідально ставляться до організації контролю за 

відвідуванням учнями класу навчальних занять: невчасно подають місячні звіти про 

пропуски уроків, не завжди відсутність учня з поважної причини підтверджена заявою 

батьків, є лише посилання  на телефонний дзвінок або усне пояснення. В окремих випадках  

класні керівники нечітко ведуть облік пропущених учнями уроків у класних журналах на 

сторінці обліку відвідування, спостерігаються невідповідності із відмітками відсутніх учнів 

вчителями-предметниками на сторінці обліку навчальних досягнень. 

Аналізуючи роботу вчителів початкової школи з питання відвідування учнями уроків, 

варто відмітити, що лише у 2-х класах є пропуски уроків без поважної причини: 

 2-А клас (47 уроків–листопад, 115 уроків-грудень);  

 4-Д клас (5 уроків-жовтень, листопад, 10 уроків-грудень). 

Є також класи, у яких, порівняно з іншими на паралелях 1-4-их класів, значно більше 

пропусків уроків за заявами батьків: 

1-Б клас (151 урок-листопад, 250 уроків- грудень); 

1-Г клас (119 уроків-вересень, 98 уроків-грудень); 
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3-А клас (140 уроків-вересень, 123 уроки-жовтень, 132-грудень); 

3-В клас (135 уроків-грудень); 

3-Д клас (104 уроки-вересень, 70 уроків-грудень); 

4-В клас (100 уроків-грудень). 

Аналізуючи звіти класних керівників 5-11 класів про пропуски уроків учнями  у І 

семестрі 2018-2019 н.р., слід тримати на більшому контролі відвідування учнями школи у 

тих класах, де є значна кількість пропусків уроків без поважної причини, а саме:  

5-В клас (Матлах Вікторія – 12 уроків у листопаді, 18 уроків у грудні);  

5-Г клас (Васковець Артем – 14 уроків у листопаді, 11 уроків у грудні;  

                 Ниметі Ольга – 12 уроків у листопаді та грудні);  

8-Г клас (Сидько Мирослава – 98 уроків у листопаді, 81 урок у грудні); 

9-Б клас (Воробей Яна – 27 уроків у жовтні, 15 уроків у листопаді); 

9-В клас (Маковей Дарина – 35 уроків у жовтні, 54 уроки у листопаді); 

11-А клас (Здробилко Олена – 24 уроки в жовтні, 21 урок у грудні; 

                   Канівець Владислав – 36 уроків в жовтні, 23 уроки у листопаді і грудні; 

                   Кузнєцов Ілля – 24 уроки у листопаді, 28 уроків у грудні; 

                   Максімчук Дмитро – 54 уроки у грудні). 

Також у 6-Г класі налічується багато поодиноких пропусків  навчальних занять без 

поважної причини за рахунок невідвідування окремими учнями перших і останніх уроків, 

на що варто звернути увагу класному керівнику Неделюк А.М. 

 Окремі учні 6-А, 6-Г, 9-А, 9-В класів упродовж певних місяців у І навчальному 

семестрі мають чималу кількість пропусків уроків. Тому класним керівникам варто 

звернути увагу на дану проблему їхніх батьків і забезпечити належне відвідування учнями 

навчальних занять.   

На підставі вищезазначеного, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Класним керівникам 1-11 класів: 

1) забезпечити постійний контроль за охопленням учнів навчанням і відвідуванням ними 

навчальних занять; 

2) у кожному конкретному випадку відсутності учнів на заняттях невідкладно 

з’ясовувати  причини, встановлювати місце перебування дитини, інформувати батьків 

або осіб, які їх заміняють. 

3) вчасно подавати щомісячний звіт про кількість пропущених учнями уроків 

заступнику директора з виховної роботи. 

2. Учителям-предметникам на кожному уроці контролювати відвідування учнями навчальних 

занять, про що робити відповідні відмітки на сторінці обліку досягнень у навчанні учнів. 

3. Соціальному педагогу школи Куліковській А.П.: 

1) залучати до виховної роботи представників служби у справах дітей у випадку, якщо 

учень систематично або тривалий час не відвідує школу без поважних причин; 

2) аналізувати питання відвідування учнями уроків на засіданнях методоб’єднань 

класних керівників, батьківських всеобучах. 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з виховної роботи 

Сметюх А.М. 

 

 

Директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                Г.О.Сидорук 

 

З наказом ознайомлена: 

 

_____________      _____________________                                                 А.М.Сметюх 
                       (дата)                                              (підпис)  


