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Департаменти (управління) освіти і науки
обласних, Київської міської державних
адміністрацій
Навчальні заклади
Щ одо застосування державної мови
Міністерство освіти і науки звертає увагу на невиконання у повному обсязі
мовного законодавства України у частині застосування державної мови в
начальних закладах, про що свідчать, зокрема, звернення
представників
громадських організацій і окремих громадян. Відповідно до Конституції
України та законів України роз’яснюємо наступне.
У робочий час у навчальних закладах з навчанням українською мовою
науково-педагогічними, педагогічними працівниками та іншим персоналом
використовується українська мова, а у навчальних закладах з навчанням
мовами національних меншин поряд з українською мовою - також мова, якою
здійснюється навчально-виховний процес у цьому закладі.
Робочі навчальні плани з певним мовним компонентом розробляються
загальноосвітніми навчальними закладами щорічно на основі Типових
навчальних планів. Варіант Типового навчального плану (без вивчення/із
вивченням мови національної меншини, з вивченням однієї чи двох іноземних
мов тощо) навчальний заклад обирає в залежності від свого типу, спеціалізації,
освітніх запитів учнів, їхніх батьків і з урахуванням кадрового та матеріальнотехнічного забезпечення. При цьому рекомендуємо заздалегідь, щороку не
пізніше 1 березня розпочинати роб ту над проектом робочого навчального
плану, широко про це інформувати батьків та учнів з використанням веб-сайту
закладу, батьківських зборів, проводити відповідне опитування.
Крім того, з метою розширення сфери застосування державної мови в
сфері освіти та інших сферах суспільного життя рекомендуємо посилити
роботу з популяризації української мови в учнівському, студентському та
педагогічному середовищі, залучаючи дітей та молодь до участі в
різноманітних навчально-виховних та культурно-просвітницьких заходах, а
також, за необхідності, забезпечити підвищення рівня володіння державною
мовою науково-педагогічними та педагогічними працівниками.
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