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Ш ановна пані Ірино!

Департаментом освіти та науки Одеської міської ради Ваш Інформаційний 
запит від 01.03.2021 № 40/ПІ, щодо кількості вчителів Одеській ЗОШ  № 51, які 
працюють за фахом та за сумісництвом, розглянутий.

Повідомляємо, що на підставі інформації отриманої від комунальної 
установи «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ 
системи освіти Київського району м. Одеси» та територіального відділу освіти 
Київського району департаменту освіти та науки Одеської міської ради в 
Одеській ЗОШ  №  51 працюють:
- з викладання предмету «Фізика» - 1 вчитель за фахом;
- з викладання предмету «М атематика» - 3 вчителя за фахом;
- з викладання предмету «Інформатика» - 2 вчителя за фахом.

З ^викладання предмету «Інформатика» в Одеській ЗОШ №  51 вчитель- 
сумісники працює -  1.

З викладання предметів «Фізика», «М атематика» в Одеській ЗОШ №  51 
вчителі-сумісники не працюють.

Додатково повідомляємо, що з викладання предметів «М атематика» та 
«Інформатика» в Одеській ЗОШ №  51 довантажено годинами математики та 
інформатики заступників директора з навчально-виховної роботи, які мають 
відповідну фахову освіту.

Відповідно до наказу М іністерства освіти і науки України від 20.02.2002 
№128 «Про затвердження Нормативів нагювнюваності груп дош кільних 
навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних 
загальноосвітніх шкіл (ш кіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп 
загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів», керуючись п.7 додатку 2 
«Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у 
загальноосвітніх навчальних закладах» з 01 вересня 2020 року 15 класів з 5-го



по 11- й в Одеській ЗОШ  № 51 поділені на 2 групи для проведення занять з 
інформатики.

З питань галузі «Освіта», Ви можете звертатися до департаменту освіти та 
науки Одеської м іської ради за тел.725-35-93 або на вебсайт департаменту: 
\у\у\у.озуіІа-отг.£ОУ.иа.

З повагою
в.о.директора департаменту І.Є.Столбова


