
ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ

Канатна, 134, Одеса, 65039, Україна 
код ЄДРПОУ 02145398

тел.(048)725-35-93, факс:(048)776-12-99 
е-шаіі: с1еро8УІ(а@отг.”ОУ.иа 
\У№\у.о8УІІа-отг.йОУ.иа

Ж . Л л  ял № /# /
н а  № _________________ в і д _______

Коновал І.
Іоі+гедие8ї-73467-90аа0465@1:акое.ху2

Шановна пані Ірино!

На Ваш запит на інформацію від 04.08.2020 департамент освіти та науки 
Одеської міської ради повідомляє наступне.

П.1. Відповідно до п.1 статті 11 Закону України «Про повну загальну 
середню освіту» рішення про використання закладом освіти освітньої 
програми, розробленої на основі типової освітньої програми або іншої 
освітньої програми, приймається педагогічною радою закладу освіти; освітня 
програма закладу освіти схвалюється педагогічною радою закладу освіти та 
затверджується його керівником.

Таким чином, освітня програма Одеської загальноосвітньої школи № 16 
І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області на 2020/2021 
навчальний рік буде схвалена педагогічною радою Одеської ЗОНІ № 16, 
затверджена директором вищезазначеного закладу загальної середньої освіти 
до початку 2020/2021 навчального року та, після затвердження, буде 
висвітлена на офіційному веб-сайті даного закладу освіти.

Опитування/анкетування батьків щодо обрання варіанту навчального 
плану та 'її варіативної складової не передбачено чинним законодавством 
України.

П.2. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про повну загальну середню 
освіту» мовою освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти є 
державна мова. Особи, які належать до національних меншин України, 
мають право здобувати початкову освіту мовою відповідної національної 
меншини поряд з державною мовою. Мова навчання учнів базової та старшої 
школи - українська.

Станом на 06.08.2020 заяв батьків або осіб, що їх замінюють, щодо 
навчання дітей мовами національних меншин до адміністрації Одеської ЗОНІ 
№ 16 не надходило.



Питання обліку учнів, як представників національних меншин, не 
належить до компетенції закладів освіти.

П.З. Відповідно до ст. 12 Закону України про повну загальну середню 
освіту» класи з навчанням мовою нацменшин України поряд із державною 
мовою відкриваються за наявності достатньої кількості заяв батьків чи осіб, 
які досягли повноліття, що належать до відповідної національної меншини 
України.

Відповідно до підпункту 18 пункту 3 розділу XII Закону України «Про 
освіту» особи, які належать до корінних народів, національних меншин 
України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 
року мовою відповідного корінного народу чи відповідної національної 
меншини України (крім осіб, визначених підпунктом 19 цього пункту), до 1 
вересня 2020 року продовжують здобувати освіту з поступовим збільшенням 
кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.

З повагою
директор департаменту


