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ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
Н А К А З

Зо. рв. О

Щодо запровадження «електронного класного 
журналу» в 1-4 класах закладів загальної 
середньої освіти міста Києва

Відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний 
документообіг», «Про електронні довірчі послуги», Інструкції з діловодства у 
закладах загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і 
науки України від 25.06.2018 № 676 «Про затвердження Інструкції з діловодства 
у закладах загальної середньої освіти», з урахуванням листів-роз’яснень 
Міністерства освіти і науки України від 03.10.2018 № 1/9-596 щодо застосування 
окремих положень Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти 
та від 27.06.2019 № 1/9-415 щодо використання електронного документообігу в 
закладах загальної середньої освіти, з метою вдосконалення управлінської 
діяльності, планування та організації освітнього процесу із застосуванням 
інформаційних технологій

Н А К А З У Ю :

1. Запровадити з 1 вересня 2020 року в 1-4 класах закладів загальної середньої 
освіти ведення «електронного класного журналу».

2. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних 
адміністрацій, керівникам закладів освіти комунальної форми власності:

2.1 .забезпечити до 01 вересня 2020 року заклади загальної середньої освіти 
необхідними технічними ресурсами для ведення «електронного класного 
журналу»;

2.2. розробити та надати 17 липня 2020 року до Департаменту освіти і науки план 
заходів щодо впровадження «електронного класного журналу» відповідно до 
рекомендацій, розроблених КНГІ «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ м. КИЄВА»;

2.3. підготувати та надати 14 серпня 2020 року до Департаменту освіти і науки 
звіт про виконання плану заходів щодо впровадження «електронного 
класного журналу»



3. КНП «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ м. КИЄВА» (Б. Лолашвілі):
3.1 .розробити та надати 07 липня 2020 року до управлінь освіти районних в місті 

Києві державних адміністрацій рекомендації щодо запровадження 
«електронного класного журналу»;

3.2. розробити електронне середовище «Цифрова вчительська» для узагальнення 
та обміну статистичною інформацією, отриманою в результаті 
запровадження «електронних класних журналів», комунікації між 
учасниками освітнього процесу, обміну педагогічним досвідом між 
вчителями, тощо;

3.3. провести моніторинг з питань упровадження «електронного класного 
журналу» серед учасників освітнього процесу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальників управлінь 
освіти районних в місті Києві державних адміністрацій та керівників закладів 
загальної середньої освіти.
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