5 травня у приміщенні Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості
„ПАДІЮН” відбулося свято за підсумками обласного конкурсу „Малюнок, вірш, лист до
мами”. Участь у ІІІ етапі Конкурсу взяли 163 учні та вихованці закладів загальної середньої
та позашкільної освіти області, у тому числі 48 – у номінації „Лист мамі”, 41 – „Вірш мамі” та
74 – „Малюнок мамі”.

11 травня Закарпаття з робочим візитом відвідав Прем’єр-міністр України Володимир
Гройсман. Разом з міністром освіти і науки Лілією Гриневич, керівниками краю він відвідав
Ужгородську загальноосвітню школу І – ІІІ ступенів № 10 з угорською мовою навчання імені
Дойко Габора.

17 травня проведено профорієнтаційний вернісаж „Робітнича професія – крок до
успіху” серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Участь у Вернісажі взяли
16 закладів професійної (професійно-технічної) освіти області, навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у Закарпатській області, Закарпатський обласний центр
зайнятості, Управління Держпраці у Закарпатській області, Головне територіальне управління
юстиції у Закарпатській області, учні 9 – 10 класів закладів загальної середньої освіти
м. Ужгород.

21 травня відкрито інклюзивно-ресурсний центр в м. Хуст.

22 – 24 травня на базі Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості
учнівської молоді, при якому функціонує територіальне відділення Малої академії наук
України, проведено Всеукраїнський семінар-практикум „Історична освіта як інструмент
формування суспільної свідомості учнів МАН України: регіональні особливості”. Участь у
семінарі-практикумі взяли методисти наукових відділень історії обласних малих академій
учнівської молоді з усієї України.

25 травня Свято останнього дзвоника проведено у 667 закладах загальної середньої
освіти Закарпатської області, участь у ньому взяли 160 621 учень, педагоги та батьки.

27 травня відкрито інклюзивно-ресурсний центр у Міжгірському районі.

30 травня, у рамках відзначення в області 100-річчя позашкільного руху на базі ЗІППО
проведено круглий стіл з участю ветеранів педагогічної праці позашкільної освіти на тему
,,Професійна компетентність педагога – основа якісної позашкільної освіти”. У заході взяло
участь понад 50 працівників.

З метою створення умов для підготовки та проведення ЗНО з іноземних мов
придбано133 комплекти звуковідтворювальної апаратури на загальну суму 1 217 940,0 грн та
передано восьми закладам освіти, на базі яких створено пункти проведення зовнішнього
незалежного оцінювання з англійської, німецької, французької мов.

