До уваги бажаючих працювати
Наявність вакантних посад у навчальних закладах району (міста)
Закарпатської області у 2017 році:
№
п/п

1.

2.
3.
4.

5.
6.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Навчальний заклад, що потребує
спеціаліста

Посада

Кількість
годин
навантаження

м. Ужгород, управління освіти Ужгородської міської ради,
м. Ужгород, вул. Жупанатська, 3,
начальник управління – Бабунич Оксана Юріївна, тел. 61-30-90
Загальноосвітня школа І – ІІІ
вчитель початкових класів
2 ставки
ступенів № 10 ім. Дойко Габора вчитель української мови та
2 ставки
літератури
вчитель трудового навчання
17 годин
вчитель географії
15 годин
вчитель природознавства
7 годин
Загальноосвітня школа І – ІІ
ступенів № 13
Загальноосвітня школа І – ІІІ
ступенів № 8
Ужгородська загальноосвітня
школа І – ІІІ ступенів № 15

Навчально-виховний комплекс
„Ялинка”
Дошкільний навчальний заклад
№ 39

вчитель початкових класів

21 година

вчитель трудового навчання
вчитель інформатики
вчитель образотворчого
мистецтва
вчитель трудового навчання
вчитель фізичної культури
вихователь дошкільної групи

18 годин
21 година
12 годин

вихователь

60 годин

18 годин
18 годин
60 годин

м. Мукачево, управління освіти Мукачівського міськвиконкому,
м. Мукачево, вул. О. Духновича, 2,
начальник управління – Кришінець-Андялошій Катерина Олександрівна,
тел. (0231) 5-42-13, 2-13-67
НВК „Гармонія”
вчитель інформатики
18 годин
НВК № 6
вчитель інформатики
19 годин
НВК „Первоцвіт”
вчитель інформатики
7 годин
Загальноосвітня школа № 14
вчитель інформатики
20 годин
вчитель початкових класів
22 години
вчитель української мови та
18 годин
літератури
вчитель географії
23 години
Ліцей
вчитель інформатики
18 годин
НВК № 11
вчитель фізичної культури
20 годин
Загальноосвітня школа № 13
вчитель фізкультури
14 годин
вчитель трудового навчання
17 годин
Спеціалізована школа № 4
вчитель трудового навчання
16 годин

2
9.
10.
11.

НВК № 11
Загальноосвітня школа № 2
Спеціалізована школа № 16

вчитель трудового навчання
вчитель біології
вчитель математики

10 годин
21 година
17 годин

м. Хуст, управління освіти, релігій та у справах національностей, м. Хуст,
вул. 900-річчя Хуста, 27, начальник управління – Мочарник Василь Васильович,
тел. (03142) 5-19-17
1.
Хустська загальноосвітня школа вчитель музичного мистецтва
7 години
І-ІІ ступенів (з угорською
вчитель трудового навчання
7 години
мовою навчання)
вчитель інформатики
7 годин
вихователь групи продовженого
30 годин
дня
вчитель початкових класів
18 годин
2.
Дошкільний навчальний заклад вихователь
30 годин
(ясла-садок) № 4 „Пролісок”
м. Берегово, управління освіти Берегівської міської ради, м. Берегово,
вул. Б.Хмельницького, 9, начальник управління – Бабяк Єдіта Золтанівна, тел. 2-50-30
1. Берегівська загальноосвітня
вихователь групи продовженого
1 ставка
школа І – ІІІ ступенів № 1
дня
вчитель образотворчого
8 годин
мистецтва
3. Берегівська загальноосвітня
вихователь групи продовженого
1 ставка
загальноосвітня школа І – ІІІ
дня
ступенів № 10
вчитель англійської мови
15 годин
вчитель географії
9 годин
4. Берегівська загальноосвітня
вчитель початкових класів
36 годин
школа І – ІІІ ступенів № 7
вчитель інформатики
11 годин
вчитель фізичної культури
18 годин
вчитель математики
18 годин
вчитель біології
13,5 годин
вчитель англійської мови
7 годин
вчитель української мови
18 годин
вчитель трудового навчання
7 годин
5. Берегівська загальноосвітня
вчитель початкових класів
36 годин
школа І – ІІІ ступенів № 4
вчитель інформатики
14 годин
вчитель фізкультури
12 годин
практичний психолог
1 ставка
вчитель хімії
11 годин
6. Берегівська загальноосвітня
вчитель трудового навчання
7 годин
школа І-ІІ ступенів № 7
7. ДНЗ № 6, 7,10, 16,17
вихователь
6 ставок
8. ДНЗ № 1, 6
музичний керівник
2 ставки
Берегівський район, м. Берегово, вул. Мукачівська, 6, відділ освіти Берегівської
райдержадміністрації, начальника відділу освіти, молоді та спорту –
Шімон Дьєнді Іштванівна, тел. (03141) 2-32-50
1. Горонглабський навчальновчитель української мови та
18 годин
виховний комплекс І-ІІ ступенів літератури
вчитель початкових класів
18 годин
2. Рафайнівська загальноосвітня
вчитель української мови та
14 годин
школа І – ІІ ступенів
літератури

3
вчитель початкових класів

18 годин

вчитель біології
вчитель хімії
вчитель інформатики
вчитель предмета „Основи
здоров’я”

8 годин
8 годин
6 годин
4 години

3.

Галаборська загальноосвітня
школа І – ІІ ступенів

вчитель української мови
вчитель англійської мови
вчитель математики
вчитель фізики
вчитель фізичної культури

14 годин
7 годин
16 годин
4 години
12 годин

5.

Гетенська загальноосвітня
школа І – ІІІ ступенів
Берегуйфалівська
загальноосвітня школа І – ІІ
ступенів

вчитель української мови та
літератури
вчитель української мови
вчитель біології

18 годин

Шомівська загальноосвітня
школа І – ІІ ступенів
Яношівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів

вчитель української мови та
літератури
вчитель української мови та
літератури
вчитель інформатики
вчитель математики
вчитель історії
психолог

31 годин

вчитель української мови та
літератури
вчитель хімії
вчитель інформатики
вчитель фізичної культури
вчитель трудового навчання
вчитель музики
психолог
вчитель предмета „Основи
здоров’я”
вчитель української мови
вчитель фізики
вчитель української мови та
літератури
вчитель інформатики
вчитель англійської мови
вчитель математики
вчитель фізики

18 годин

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

Варівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів

Великоберезька загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
Батрадівська загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів

Боржавська загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів

вчитель хімії
вчитель англійської мови

вчитель української мови та
літератури
вчитель фізичної культури

14 годин
9 годин
5,5 години
18 годин

36 годин
17 годин
5 годин
9 годин
1 ставка

13 годин
9 годин
34 години
8 годин
11 годин
1 ставка
9 годин
18 годин
7,5 години
25,5 години
9 годин
4 години
26 годин
12 годин
18 годин
15 годин

4
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.

Дийдянська загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів

вчитель української мови та
літератури
вчитель інформатики
вчитель математики
вчитель фізики
вчитель української мови та
літератури
вчитель хімії
вчитель історії
вчитель інформатики
вчитель англійської мови
вчитель інформатики
вчитель англійської мови
вчитель фізики
вчитель фізичної культури
вчитель трудового навчання
вчитель музики

Гечанська загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів
Гутівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
Бадалівська загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів
Мужіївська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів

17 годин
6 годин
20 годин
6 годин
7 годин
5,5 години
14 годин
9 годин
10 годин
25 годин
25 годин
36 годин
22 години
13 години
6 годин

Бенянський навчально-виховний
комплекс
Каштанівська загальноосвітня
школа І ступеня
Оросіївська загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів
Квасівська загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів

вчитель інформатики

7 години

вчитель англійської мови

4 години

вчитель фізики

6 годин

вчитель фізичної культури
вчитель історії
вчитель зарубіжної літератури
вчитель угорської мови

15 годин
10 годин
10 годин
4 години

Угорська гімназія ім. Габора
Бетлена

психолог

1 ставка

Великоберезнянський район, смт Великий Березний, вул. Шевченка, 27, відділ освіти
Великоберезнянської райдержадміністрації, начальник відділу освіти
Ладані Владислав Олександрович тел. (0235) 2-19-41
1. Малоберезнянська
вчитель інформатики
17 годин
загальноосвітня школа І – ІІІ
ступенів
2. Стужинська загальноосвітня
вчитель англійської мови
14 годин
школа І – ІІ ступенів
вчитель німецької мови
13 годин
3. Лютянська загальноосвітня
вчитель початкових класів
18 годин
школа І-ІІ ступенів
4. Великоберезнянська гімназія
вчитель початкових класів
20 годин
Виноградівський район, м. Виноградово, вул. Копанська, 10, управління освіти, молоді
та спорту Виноградівської райдержадміністрації, в.о.начальника –
Жупанин Віктор Іванович, тел. (0243) 2-67-97, 2-18-74
1.
Холмовецька ЗОШ І-ІІІст.
Історія та правознавство
11 годин
2.

Пийтерфолвівська
загальноосвітня
школа
ступенів

вчитель англійської мови
І-ІІІ вчитель фізики
психолог

26 годин
10 годин
0,75 ставки

5
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

Затисівська
загальноосвітня вчитель англійської мови
школа І ступеня
Шаланківська загальноосвітня вчитель англійської мови
школа І-ІІІ ступенів
вчитель математики
вчитель української мови та
літератури
вчитель фізичної культури
вчитель географії
вихователь групи продовженого
дня
педагог-організатор
вчитель біології
вчитель хімії
Вилоцька загальноосвітня школа вчитель англійської мови
І-ІІІ ступенів № 2
вчитель угорської мови та
літератури
вчитель інформатики
вчитель фізики
вихователь групи продовженого
дня
психолог
педагог-організатор
Великоком’ятівська
вчитель англійської мови
загальноосвітня
школа
І-ІІ
ступенів
Вербовецька
загальноосвітня вчитель угорської мови та
школа І-ІІІ ступенів
літератури
вчитель фізики
Виноградівська загальноосвітня вчитель початкових класів
школа І-ІІІ ступенів № 3 вчитель математики
(з угор.м.н.)
вихователь групи продовженого
дня
психолог
соціальний педагог
вчитель хімії
Неветленфолівський навчально- вчитель початкових класів
виховний комплекс
вчитель математики
вчитель трудового навчання
вчитель фізичної культури
вихователь групи продовженого
дня
педагог-організатор
психолог
музичний керівник
Чепівський навчально-виховний вчитель початкових класів
комплекс
соціальний педагог
НВК
Перехрестянська вчитель початкових класів
загальноосвітня
школа
І-ІІ вихователь групи продовженого
ступенів –ДНЗ
дня
Чорнотисівська загальноосвітня вчитель початкових класів

7 годин
9 годин
9 годин
18 годин
18 годин
9 годин
2 ставки
1 ставка
9 годин
9 годин
24 години
18 годин
11 годин
10 годин
2 ставки
0,5 ставки
0,5 ставки
14 годин
18 годин
18 годин
18 годин
9 годин
3 ставки
0,5 ставки
0,5 ставки
10 годин
18 годин
18 годин
9 годин
18 годин
1 ставка
1 ставка
1 ставка
0,5 ставки
18 годин
1 ставка
19 годин
1 ставка
36 годин

6
13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.

23.

24.
25.
26.
27.

1.

2.

школа І-ІІІ ступенів (угор.м.н.)
Фертешолмашська
загальноосвітня
школа
І-ІІ
ступенів (угор.м.н.)
Новосільський
навчальновиховний комплекс (угор.м.н.)
Дюлянська
загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів (угор.м.н.)

вчитель математики
вчитель початкових класів
вчитель фізичної культури

вчитель початкових класів
вчитель математики
вчитель математики
вчитель інформатики
вчитель географії
вихователь групи продовженого
дня
вчитель біології
Форголанська загальноосвітня вчитель інформатики
школа І-ІІ ступенів (угор.м.н.)
вчитель фізичної культури
Веряцька загальноосвітня школа вчитель інформатики
І-ІІ ступенів
Оклігетський
навчально- вчитель інформатики
виховний комплекс (угор.м.н.)
вчитель фізичної культури
вихователь групи продовженого
дня
Хижанський
навчально- вчитель трудового навчання
виховний комплекс
психолог
Великопаладська
вчитель фізичної культури
загальноосвітня
школа
І-ІІІ
ступенів (угор.м.н.)
Чернянська
загальноосвітня вчитель фізичної культури
школа І-ІІІ ступенів
вчитель географії
Тисобикенська загальноосвітня вчитель географії
школа І-ІІ ступенів
вихователь групи продовженого
дня
Виноградівський
навчально- вихователь групи продовженого
виховний комплекс № 6
дня
педагог-організатор
психолог
соціальний педагог
вихователь дошкільної групи
Малокопанський
навчально- психолог
виховний комплекс
соціальний педагог
Королівська
загальноосвітня психолог
школа І-ІІІ ступенів № 2
Горбківська
загальноосвітня вчитель біології
школа І-ІІ ступенів
Виноградівська загальноосвітня вчитель біології
школа І-ІІІ ступенів № 1

14 годин
18 годин
15 годин
18 годин
19 годин
12 годин
12 годин
9 годин
1 ставка
9 годин
8 годин
14 годин
9 годин
9 годин
15 годин
1 ставка
9 годин
0,75 ставки
19 годин
10 годин
11 годин
9 годин
2 ставки
1 ставка
1 ставка
0,5 ставки
0,5 ставки
1 ставка
0,5 ставки
0,5 ставки
1 ставка
9 годин
9 годин

Мукачівський район, м. Мукачево, вул. Горького, відділ освіти Мукачівської
райдержадміністрації, начальник відділу освіти – Кешеля Світлана Іллічна,
тел. (0231) 2-31-66
Баркасівська загальноосвітня
вчитель угорської мови та
18 годин
школа І – ІІІ ступенів
літератури
вчитель математики
18 годин
Дерценська загальноосвітня
вчитель трудового навчання
11 годин

7
школа І – ІІІ ступенів з
угорською мовою навчання
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

Червенівська загальноосвітня
школа І – ІІ ступенів
Барбівська загальноосвітня
школа І – ІІ ступенів
Барбівська загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів
Лецовицька загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів
Драгинський НВК
„Загальноосвітня школа-сад І-ІІ
ступенів”
Серненська загальноосвітня
школа І – ІІ ступенів з
угорською мовою навчання

Кленовецька загальноосвітня
школа І ступеня
Івановецька загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів
Кольчинська загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів

вчитель фізичної культури
вчитель математики
вчитель математики
вчитель фізичної культури

9 годин
15 годин
15 годин
18 годин

вчитель географії
вчитель фізичної культури
вчитель фізичного виховання

7,5 годин
15 годин
12 годин

вчитель фізики

7 годин

вчитель фізики
вчитель німецької мови

7 годин
21 година

вчитель фізичної культури
вчитель української мови та
літератури
вчитель хімії
вчитель трудового навчання
вчитель початкових класів

21 година
18 годин

вчитель фізичної культури

15 годин

вчитель інформатики

21 година

7 годин
10 годин
9,5 годин

Перечинський район, м. Перечин, вул. Жовтнева, 91, відділ освіти, молоді та спорту
Перечинської райдержадміністрації, начальник – Цапик Владислав Йосипович,
тел. (0245) 2-16-58
1. Загальноосвітня школа
вчитель музичного мистецтва
7 годин
І – ІІІ ступенів с. Тур’я-Пасіка
вчитель трудового навчання
6 годин
соціальний педагог
0,5 ставки
2. Тур’я-Полянська
вчитель музичного мистецтва
4 години
загальноосвітня школа І-ІІ
вчитель образотворчого
3 години
ступенів
мистецтва
3. Зарічівська загальноосвітня
вчитель музичного мистецтва
3 години
школа І-ІІ ступенів
вчитель фізичної культури
18 годин
вчитель образотворчого
3 години
мистецтва
вчитель інформатики
10 годин
4. Порошківська загальноосвітня
вчитель образотворчого
9 годин
школа І-ІІІ ступенів
мистецтва
вчитель інформатики
7 (декр.відп)
вчитель початкових класів
14 годин
вчитель англійської мови
18,5 години
5. Раківська загальноосвітня школа вчитель інформатики
6 годин
І-ІІ ступенів
6. Перечинська гімназія
вчитель предмета „Захист
3 години
Вітчизни”

8
7.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

Новоселицька загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів-ДНЗ

вчитель інформатики
вихователь дошкільної групи

14 годин
0,8 ставки

Рахівський район (м. Рахів, вул. Миру, 1, управління освіти, молоді та спорту
Рахівської райдержадміністрації, начальник управління – Севч Оксана Іванівна,
тел. (03132) 2-50-94
Білоцерківська загальноосвітня біологія
9 годин
школа І-ІІІ ступенів
Рахівської районної ради
Закарпатської області
Великобичківська
вчитель німецької мови
9 годин
загальноосвітня школа-інтернат
І-ІІІ ступенів
Діловецька загальноосвітня
вчитель фізичної культури
18 годин
школа І-ІІІ ступенів
Кобилецько-Полянська
вчитель трудового навчання
16 годин
загальноосвітня школа І-ІІІ
вчитель фізичної культури
18 годин
ступенів
вчитель інформатики
9 годин
вчитель музики
15 годин
Костилівська загальноосвітня
вчитель фізичної культури
6 годин
школа І-ІІІ ступенів
Плаюцька загальноосвітня
вчитель французької мови
16 годин
школа І-ІІІ ступенів
вчитель географії
8,5 годин
вчитель музики
4 години
вчитель образотворчого мистецтва
3 години
Рахівська загальноосвітня
вчитель німецької мови
9 годин
школа І-ІІІ ступенів № 3
Річанська загальноосвітня
вчитель музики
4 години
школа І-ІІІ ступенів
Росішківська загальноосвітня
вчитель математики
29 годин
школа І-ІІІ ступенів
Середньоводянська
практичний психолог
1 ставка
загальноосвітня школа І-ІІІ
вихователь групи продовженого
1 ставка
ступенів
дня
вчитель правознавства
4 години
вчитель предмета „Основи
10 годин
здоров’я”
вчитель англійської мови
43 години
вчитель французької мови
4 години
вчитель румунської мови
19 годин
вчитель математики
24 години
вчитель інформатики
13 годин
вчитель біології
8 годин
вчитель фізичної культури
8 годин
Стримбівська загальноосвітня
вчитель хімії
8,5 години
школа І-ІІІ ступенів
Ясінянська загальноосвітня
вчитель інформатики
18 годин
школа І-ІІІ ступенів № 2
вчитель фізичної культури
18 годин
вчитель образотворчого мистецтва
6 годин
вчитель української мови та
9,5 години
літератури

9
13.

14.
15.

1.
2.
3.
4.
5.

Добрічанська загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів

Ясінянська загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів № 3
Ясінянська загальноосвітня
школа І ступеня № 4

вчитель української мови
вчитель французької мови
вчитель фізичної культури
вчитель трудового навчання
вчитель фізики
вчитель румунської мови та
літератури
вчитель музики
вчитель образотворчого мистецтва
вчитель музики

25,5 години
11 годин
15 годин
9 годин
6 годин
24.5 години

вчитель англійської мови
вчитель німецької мови
вчитель англійської мови

3 години
4 години
7 годин

3 години
3 години
7 годин

Свалявський район (м. Свалява, пл. Головна, 1, відділ освіти
Свалявської райдержадміністрації, начальник відділу – Грабар Едіта Василівна,
тел. (0233) 2-24-93
Свалявський НВК № 10
вчитель початкових класів
20
Тибавська
загальноосвітня вчитель німецької мови
10
школа І-ІІ ступенів
Свалявська
загальноосвітня вчитель інформатики
10
школа І-ІІІ ступенів № 1
Сусківська
загальноосвітня вчитель математики
10
школа І-ІІ ступенів
Неліпинська
загальноосвітня вчитель фізики
20
школа І-ІІІ ступенів

Тячівський район, управління освіти, м. Тячів, вул. Незалежності, 30, начальник
управління – Думнич Марія Василівна, тел. (03134) 3-25-97
1. Нижньоапшанська
соціальний педагог
1 ставка
загальноосвітня школа І-ІІІ
вчитель інформатики
12 годин
ступенів (рум.мова)
2. Глибокопотіцька
вчитель початкових класів
3 ставки
загальноосвітня школа
вчитель французької мови
12 годин
І – ІІ ступенів № 2 (рум.мова)
3. Топчинська загальноосвітня
вчитель англійської мови
20 годин
школа І-ІІ ступенів (рум.мова)
вчитель математики
20 годин
вчитель початкового навчання
36 годин
соціальний педагог
0.75 ставки
4. Солотвинський ліцей-інтернат з заступник директора
1 ставка
румунською мовою навчання
імені М.Емінеску (рум.мова)
5. Подішорська загальноосвітня
заступник директора
0,5 ставки
школа І-ІІ ступенів (рум.мова)
практичний психолог
0,5 ставки
вчитель історії
10 годин
6. Солотвинська загальноосвітня
вчитель угорської мови
18 годин
школа І-ІІІ ступенів імені
вчитель початкових класів
18 годин
Я.Бойої (угор.мова)
7. Підплешанська загальноосвітня педагог-організатор
1 ставка
школа І-ІІ ступенів
8. Солотвинська загальноосвітня
вчитель інформатики
1 ставка

10
школа І-ІІІ ступенів № 1
9.

Нересницька загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів

10.

Тернівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів

вчитель фізики
вчитель фізичної культури
вихователь групи продовженого
дня
вчитель фізичної культури
вчитель німецької мови
вчитель інформатики

10 годин
18 годин
1 ставка
12 годин
12 годин
9 годин

м. Тячів, управління освіти, охорони здоров’я, культури, сім’ї, молоді та спорту
м. Тячів, вул.Т. Шевченка, 2, начальник управління – Куля Василь Михайлович,
тел. (03134) 3 25 13
1. Лазівська
загальноосвітня вчитель математики
18 годин
школа І-ІІ ступенів
2. Тячівсківська загальноосвітня вихователь групи продовженого
30 годин
школа І-ІІ ступенів
дня
3. Тячівська
загальноосвітня вчитель фізичної культури
18 годин
школа І-ІІІ ступенів № 2
вчитель української мови та
18 годин
літератури
вихователь групи продовженого
18 годин
дня
вчитель математики
18 годин
4.
5.

1.
2.

Округлянська загальноосвітня вчитель англійської мови
школа І-ІІ ступенів
Тячівська
загальноосвітня вчитель початкових класів
школа І-ІІІ ступенів з угорською
мовою навчання імені
Ш. Голлоші

39 годин
36 годин

смт Воловець, відділ освіти Воловецької райдержадміністрації,
вул. Пушкіна, 8, начальник відділу освіти – Шутка Наталія Павлівна,
тел. 2-40-73, 2-44-98
Канорська
загальноосвітня вчитель географії
7,5 години
школа І-ІІ ступенів
Буковецька
загальноосвітня вчитель фізики
5 годин
школа І-ІІ ступенів
вчитель інформатики
5 годин
вчитель математики
14 годин
вчитель фізичного виховання
9 годин
вчитель початкових класів
9,75 годин

Хустський район, м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 21, відділ освіти, молоді та спорту
Хустської райдержадміністрації, начальник відділу – Русин Павло Павлович,
тел. (03142) 4 33 11
1. Вишківська
загальноосвітня вчитель технологій
17 годин
школа І-ІІІ ступенів № 1
2. Велятинська
загальноосвітня вчитель фізкультури
16 годин
школа І-ІІІ ступенів
вчитель хімії
13 годин
3. Забрідська
загальноосвітня вчитель інформатики
12 годин
школа І-ІІІ ступенів
вихователь для супроводу дітей
0,5 ставки
під час перевезення шкільним
автобусом
соціальний педагог
0,75 ставки
практичний психолог
0,75 ставки

11
4.

5.
6.

Липецькополянська
загальноосвітня школа
ступенів

вчитель інформатики
І-ІІІ вихователь групи продовженого
дня
практичний психолог
Навчально-реабілітаційний
вчитель музики
центр Хустської РДА
Олександрівський дошкільний практичний психолог
навчальний заклад
музичний керівник

17 годин
0,5 ставки
1 ставка
16 годин
1 ставка
1 ставка

Ужгородський район, м. Ужгород, вул. Волошина, 35, відділ освіти Ужгородської
райдержадміністрації, начальник відділу – Михайлишина Маріанна Іванівна,
тел. 61-59-84
1. Гайдоський НВК
вчитель початкових класів
17 годин
2. Вовковецький НВК
вчитель початкових класів
18 годин
3. Малогеєвецький НВК
вчитель початкових класів
26 годин
(угорські класи)
4. Петрівський НВК
вчитель початкових класів
15 годин
5. Киблярська загальноосвітня
вчитель англійської мови
13 годин
школа І-ІІ ступенів
вихователь групи продовженого
0,5 ставки
дня
6. Ратівецька загальноосвітня
вчитель історії
11 годин
школа І-ІІ ступенів
7. Великогеєвецька
вчитель хімії
7 годин
загальноосвітня школа І-ІІ
вчитель інформатики
8 годин
ступенів
вчитель математики
8 годин
вчитель географії
9,5 годин
вчитель історії
7 годин
вчитель початкових класів
19 годин
(угорські
класи)
вихователь групи продовженого
0,5 ставки
дня
8. Пацканівська загальноосвітня
вчитель фізичної культури
12 годин
школа І-ІІ ступенів
9. Чертезька загальноосвітня
вчитель трудового навчання
7 годин
школа І-І ступенів
вчитель зарубіжної література
10 годин
10. Тисаагтелецька загальноосвітня вчитель початкових класів
2 ставки
школа І-ІІ ступенів
вчитель історії
15 годин
вчитель географії
6 годин
педагог-організатор
1 ставка
вчитель фізичної культури
15 годин
практичний психолог
0,5 ставки
11. Чабанівська загальноосвітня
вчитель географії
7 годин
школа І-ІІ ступенів
вчитель фізичної культури
13 годин
вчитель трудового навчання
7 годин
12. Великодобронська
вчитель української мови та
3 ставки
загальноосвітня школа І-ІІІ
літератури
ступенів
вчитель трудового навчання
36 годин
вчитель предмета „Захист
15 годин
Вітчизни”, гурткова робота
13. Соломонівська загальноосвітня
вихователь групи продовженого
1 ставка
школа І-ІІ ступенів
дня

12

14.

Сюртівська загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів

15.

Концівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів

вчитель інформатики
вчитель початкових класів
вчитель німецької мови
вчитель фізичної культури
вчитель початкових класів
вчитель математики
вчитель математики

16.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Холмківська загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів

вчитель англійської мови
вчитель початкових класів
вчитель географії

10 годин
18 годин
9 годин
12 годин
18 годин
(угорські
класи)
16 годин
(угорські
класи)
8 годин
(укр.класи)
9 годин
36 годин
7,5 години

Навчальні заклади обласного підпорядкування (м. Ужгород, пл. Народна, 4,
директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації
Сопкова Ганна Іванівна, 3-70-01, 3-25-91)
Перехрестівська спеціальна
вчитель музики
8 годин
загальноосвітня школа-інтернат
І – ІІ ступенів Закарпатської
обласної ради
Мукачівська спеціальна
вчитель трудового навчання
8 годин
загальноосвітня школа-інтернат
вчитель образотворчого
3 години
І – ІІ ступенів Закарпатської
мистецтва
обласної ради
Домбоківська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат
І –ІІ ступенів Закарпатської
обласної ради
Перечинська загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІ ступенів
Закарпатської обласної ради
Ужгородська загальноосвітня
спеціалізована школа-інтернат з
поглибленим вивченням
окремих предметів
Ужгородська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат
І-ІІІ ступенів Закарпатської
обласної ради
Чертезька спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат
І-ІІ ступенів Закарпатської
обласної ради
Хустська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат
І-ІІІ ступенів Закарпатської
обласної ради

соціальний педагог

1 ставка

вчитель фізики
вчитель інформатики

7 годин
8 годин

вихователь
вчитель трудового навчання

0,5 ставки
3 години

вчитель трудового навчання
вчитель образотворчого
мистецтва

12 годин
7 годин

вчитель трудового навчання

18 годин

вихователь
інструктор з фізичної культури

2 ставки
30 годин

13
9.

10.

11.

Чинадіївський дошкільний
навчальний заклад (дитячий
будинок) інтернатного типу
Закарпатської обласної ради
Закарпатський обласний ліцейінтернат з посиленою військовофізичною підготовкою

вихователь

30 годин

вчитель фізичної культури
психолог
педагог-організатор
вчитель фізики та астрономії

21 година
1 ставка
1 ставка
13,5 годин

Закарпатський центр туризму,
краєзнавства, екскурсій і спорту
учнівської молоді

керівник гуртків

13 ставок

