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Хто чим займається 
в системі освіти 

 
 

У Канаді за державну освіту відповідають провінції. Ці 

поради допоможуть вам зрозуміти структуру системи 

державної освіти Онтаріо та функції шкіл, шкільних рад та 

Міністерства освіти. 

 

Міністерство освіти провінції 

Міністерство освіти відповідає за контроль усіх аспектів 

системи державної освіти Онтаріо. Закон про освіту Онтаріо 

визначає обов’язки та повноваження міністра освіти, 

шкільних рад, працівників з нагляду (суперінтендантів), 

директорів, вчителів, батьків та учнів. 

Сфера відповідальності Міністерства: 

• розробка методик і директив для шкільних рад; 

• розподіл фінансування шкільним радам з 

використанням Формули фінансування; 

• створення провінційної навчальної програми (що 

вивчатимуть діти у кожному класі); 

• встановлення вимог до випуску (дипломи та 

сертифікати); 

• створення списків затверджених підручників та 

інших навчальних ресурсів. 

Міністр освіти призначається прем’єром та є обраним 

членом парламенту провінції (MPP). 

Зв’язатися з Міністерством освіти можна на вебсайті 

www.edu.gov.on.ca або зателефонувавши за номером 1-800-

387-5514. 

 

Управління якості освіти та звітності 
(EQAO) 

EQAO є незалежним урядовим органом, який контролює 

провінційне стандартизоване тестування в 3-му, 6-му, 9-му 

та 10-му класах. Сфера відповідальності EQAO: 

• розробка та проведення тестувань з читання, 

письма та математики; 

• звітування про результати стандартизованого 

тестування Міністерству та громадськості; 

• надання рекомендацій щодо покращення результатів 

тестування 

Ви можете звернутися до EQAO на вебсайті www.eqao.com 

або за номером телефону 1-888-327-7377 

Коледж учителів Онтаріо 

Коледж вчителів Онтаріо регулює професію вчителя. Сфера 

відповідальності Коледжу: 

• встановлення вимог до сертифікації вчителів та 

стандартів для програм підвищення кваліфікації; 

• ведення провінційного реєстру кваліфікованих 

викладачів; 

• розслідування скарг на вчителів. 

Ви можете зв’язатися з Коледжем учителів Онтаріо на сайті 

www.oct.ca або за номером телефону 1-888-534-2222. 

 
Шкільні ради 

В Онтаріо є 72 шкільні ради, в тому числі 31 англійська 

громадська рада, 29 англійських католицьких рад, 4 

французькі громадські ради та 8 французьких католицьких 

рад. Існує також кілька «шкільних органів», які наглядають 

за школами в лікарнях, центрах лікування, а також у 

віддалених районах провінції. 

Сфера відповідальності шкільних рад: 

• вирішення, як витрачати кошти, які вони отримують 

від провінції, на такі речі, як наймання вчителів та 

іншого персоналу, будівництво та утримання шкіл, а 

також придбання шкільного приладдя; 

• прийняття рішень про те, де слід будувати нові 

школи, а також коли і які школи мають закритися; 

• забезпечення спеціальних програм у школах, а також 

програм для новоприбулих та французького 

занурення (French Immersion); 

• розробка місцевої освітньої політики (наприклад, 

безпечних шкіл, домашніх завдань); 

• встановлення річного збалансованого бюджету для 

шкільної ради; 

• забезпечення дотримання школами правил, 

визначених Законом про освіту; 

• створення шкільних рад у кожній школі та комітетів з 

залучення батьків для участі в шкільних радах. 

Довірені особи обираються до складу шкільної ради під час 

муніципальних виборів. Вони представляють інтереси 

батьків та учнів у їхній місцевості. Довірені особи засідають 

у комітетах щодо відрахування учнів та приймають рішення 

про бюджет шкільної ради. Ви можете дізнатися, хто 
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є вашою довіреною особою, запитавши про це у шкільному 

офісі або звернувшись до вебсайту вашої шкільної ради. 

Шкільні суперінтенданти або «наглядові офіцери або 

наглядачі» — це співробітники ради, які відповідають за 

групи шкіл у кожній шкільній раді. Суперінтенданти 

можуть бути залучені до розглядів апеляцій щодо 

відсторонення від навчання, спеціальних навчальних зборів, 

а також до запитів на відвідання школи, за винятком 

домашньої освіти (home school). Суперінтенданти також 

можуть бути призначені радою для нагляду за програмами, 

що працюють у межах шкільних рад (наприклад 

суперінтендант спеціальної освіти). Ви можете звернутися 

до суперінтенданта вашої школи, якщо не вдається 

отримати необхідну допомогу від директора школи. 

Повний перелік шкільних рад провінції можна знайти на 

вебсторінці http://esip.edu.gov.on.ca/english/core/Board-

Directory.asp 

 

Школи 

Директори (principals) відповідають за управління 

окремими школами. Вони можуть мати один або кілька 

заступників, призначених їм для допомоги. Сфера 

відповідальності директорів: 

• нагляд за процесом навчання та навчальним 

планом у школі та прийняття рішень щодо Плану 

вдосконалення школи; 

• нагляд за вчителями та іншим персоналом; 

• прийом студентів і прийняття рішень про 

розміщення учнів у програмах спеціальної освіти; 

• адміністрування бюджету школи та забезпечення 

утримання будівлі; 

• прийняття рішень щодо розподілу спеціалізованого 

персоналу, такого як завідувачі відділів, працівники 

мистецтва або бібліотечний персонал; 

• ведення облікових записів учнів, забезпечення 

отримання батьками табелів успішності (report cards); 

• нагляд за дисципліною студентів та прийняття 

рішень щодо їхнього відсторонення від навчання та 

можливого відрахування; 

• робота зі шкільною радою з метою заохочення участі 

батьків, допомога у рішеннях щодо зборів коштів та 

розробка нових керівних принципів щодо таких 

речей, як домашні завдання та шкільний кодекс 

поведінки. 

Вчителі в Онтаріо повинні мати визнаний сертифікат 

учителя для того, щоб мати право навчати учнів у системі 

державної освіти. 

Сфера відповідальності вчителів: 

• підготовка планів занять, проведення уроків та 

оцінка прогресу учнів; 

• підтримання дисципліни в класі; 

• проведення позашкільних занять спортом, 

організація діяльності клубів та різноманітних 

заходів (добровільних); 

• спілкування з батьками про прогрес учнів. 

Правління школи надає поради директору та шкільній 

раді. Кожна школа повинна мати правління школи, до 

складу якої мають входити батьки, директор, вчитель, учень 

(у старших класах), невикладацький персонал, представник 

громади. Більшість членів мають бути батьками, а головою 

правління — один із батьків. Директори не голосують за 

рішення правління школи. Сфера відповідальності правлінь 

шкіл: 

• доведення інформації до батьків і громади та їхнє 

залучення до розв’язання питань, які обговорює 

правління; 

• надання рекомендацій директору та шкільній раді з 

таких питань, як календарі навчального року, стратегії 

з покращення результатів діяльності школи, кодекс 

поведінки та дрес-код, критерії відбору директорів та 

керівні принципи ради, що впливатимуть на школу. 

Багато правлінь шкіл також беруть активну участь в 

організації й проведенні соціальних заходів для шкільної 

спільноти та зборах коштів. 

Детальніше про правління школи можна дізнатися на 

вебсторінці  

http://www.edu.gov.on.ca/eng/general/elemsec/council/guide.html 

 

 

Додаткова інформація 

Щоб дізнатися більше про систему освіти Онтаріо та про те, як 

ви можете долучитися до неї, зверніться до таких організацій: 

People for Education: www.peopleforeducation.com 

Ontario Association of Parents in Catholic Education (Асоціація 

батьків католицької освіти Онтаріо): www.oapce.on.ca 

The Ontario Federation of Home and School Associations 

(Федерація асоціацій домашнього та шкільного навчання): 

www.ofhsa.on.ca/ 

 

 
 People for Education — незалежна група батьків, що працює на підтримку 
державної освіти в англійських, французьких та католицьких школах Онтаріо. 

Зв’яжіться з нами: P.O. Box 64, Station P, Toronto, Ontario, M5S 2S6 
Телефон: 416-534-0100 • факс: 416-536-0100 • електронна пошта: info@peopleforeducation.com,  
вебсайт: www.peopleforeducation.com 
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