Відповідно до ст.7 Закону України «Про освіту», дорожньої карти
імплементації статті 7 Закону України «Про освіту» в закладах загальної
середньої освіти на 2019-2023 роки (наказ Міністерства освіти і науки України
від 27.03.2019 №399); ст.21 Закону України «Про забезпечення функціонування
української мови як державної» (Розділ IX. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ)
та для задоволення потреб батьківської громадськості в 2019/2020 навчальному
році освітній процес державною мовою забезпечують 73 заклади дошкільної
освіти міської комунальної власності, спеціальний навчально-виховний
комплекс для дітей зі зниженим зором – 1; 56 україномовних і 12 двомовних
закладів загальної середньої освіти.
За 3 останні роки змінився розподіл закладів загальної середньої освіти
м.Миколаїв за мовами навчання. Кількість російськомовних закладів
зменшилась з 12 до 1 (економічний ліцей №2); двомовних збільшилась до 12
(ЗОШ №43, 10,15, 18,19, 25, 31, 35, 42, 45, 53, 61).

З 01.09.2019 відкрито 19 перших класів (546 учнів) з українською мовою
навчання в 9 двомовних школах (ЗЗСО №15, 19, 25, 31, 35, 42, 45, 53, 61) по
одному першому класу в російськомовних ЗОШ №10, 18. Усього функціонують
34 (1-2 класи, 932 учні) класи з українською мовою навчання поряд із класами з
навчанням мовою національних меншин.

Значно збільшено кількість предметів, що викладаються державною мовою в
російськомовних класах, у тому числі в базовій і старшій школі.

Міністр освіти і науки Ганна Новосад в ефірі телеканалу "Прямий"
https://www.5.ua/suspilstvo/z-2020-roku-rosiiskomovni-shkoly-pereidut-na-navchanniaukrainskoiu-ministr-200459.html повідомила, що від 1 вересня 2020 року всі

російськомовні школи країни перейдуть на українську мову навчання.
З метою підготовки до формування мережі україномовних класів на 2020/2021
навчальний рік управлінням освіти проведено моніторингові дослідження щодо
потреби в україномовних підручниках для забезпечення ними учнів, які з 1 вересня
2020 року навчатимуться державною мовою. За підсумками проведеної роботи
сформовано та надіслано до Асоціації міст України, Міністерства освіти і науки
України та департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної
адміністрації відповідне замовлення щодо забезпечення учнів україномовними
підручниками, виданими за кошти державного бюджету, як це передбачено
постановою КМУ від 23.01.2019 «Про затвердження Порядку забезпечення
підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і
педагогічних працівників» та розділом 2 дорожньої карти.
Закон України «Про загальну середню освіту» визначить стратегію розвитку
загальної середньої освіти щодо мовної політики в освітній галузі.

