1 вересня новий навчальний рік розпочали 664 заклади загальної середньої освіти, у
тому числі 657 комунальної форми власності (655 денних та два вечірні заклади загальної
середньої освіти) та 7 приватної форми власності.
При цьому збільшилось число навчально-виховних комплексів із 94 до 101.
Спостерігається позитивна динаміка щодо збільшення контингенту учнів. Так, у
2018/2019 навчальному році у закладах загальної середньої освіти області навчаються
164,8 тис. учнів, тоді як у 2017/2018 навчальному році їх налічувалося 160,6 тис. осіб.
Понад 18 тисяч першокласників розпочали навчання в овій українській школі.
1061 учитель перших класів та 806 учителів іноземної мови завдяки підготовці за різними
формами підвищення кваліфікації навчають за новим змістом, використовуючи нові форми.
Для всіх перших класів придбано 1015 дощок на кошти у сумі 2478,6 тис. гривень.

У рамках реалізації Концепції „Нова українська школа” та спільного Меморандуму
Міністерства освіти і науки України та The LEGO Foundation 18 492 учнів-першокласників
нашого краю отримали ігрові набори SixBricks „6 цеглинок”.
З 1 вересня запроваджено елементи дуальної форми навчання з таких професій:
„Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів, контролер радіоелектронної
апаратури та приладів” у Вищому професійному училищі № 3 м. Мукачево; „Лісник, єгер” – у
Міжгірському професійному ліцеї; „Електрогазозварник” – у ДПТНЗ „Білківський
професійний аграрний ліцей”.
3 вересня введено в експлуатацію новобудову – Вишківську загальноосвітню школу І –
ІІ ступенів Великоберезнянської районної ради на 162 учнівські місця. Загальна кошторисна
вартість будівництва становить 29 319,089 тис. гривень.

3 вересня відкрито після реконструкції Вільховатську загальноосвітню школу І ступеня
Рахівської районної ради на 80 учнівських місць. Загальна кошторисна вартість будівництва –
7,8 млн гривень.

15 вересня – початок нового навчального року у Закарпатському обласному палаці
дитячої та юнацької творчості ”ПАДІЮН”.

28 вересня на базі Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості
учнівської молоді проведено круглий стіл ,,Позашкільному руху – 100 років”. Участь у заході
взяли працівники ЗОЦНТТУМ та ветерани педагогічної праці, які разом обговорили сучасний
стан та перспективи розвитку напрямку науково-технічної творчості учнівської молоді у
галузі позашкільної освіти.

29 вересня введено в експлуатацію новобудову – заклад дошкільної освіти с. Фанчиково
Виноградівського району на 75 місць. Загальна кошторисна вартість будівництва –
10,1 млн гривень.

Відкрито заклад дошкільної освіти на 80 місць приватної форми власності у
Берегівському районі.

Крім того, створено дві додаткові групи на 40 місць у функціонуючих закладах
дошкільної освіти та навчально-виховних комплексах у Перечинській ОТГ, одному – на
25 місць у Рахівському районі, по одному – на 15 місць у Хустському районі та Баранинській
ОТГ. Відкрито одну групу з короткотривалим перебуванням для 20 дітей у Рахівському
районі.
Придбано обладнання для трьох інноваційних навчально-тренінгових класів у сумі
1200,0 тис. гривень. Ці класи створено у закладах освіти області за географічним принципом:
м. Ужгород – Ужгородська спеціалізована загальноосвітня школа І ступеня № 1 з поглибленим
вивченням англійської мови Ужгородської міської ради, м. Берегово – Берегівська
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням англійської мови імені
Т.Г. Шевченка Берегівської міської ради, м. Тячів – Тячівська загальноосвітня школа І–ІІІ
ступенів №1 імені В. Ґренджі-Донського Тячівської міської ради Закарпатської області.
Протягом вересня-жовтня проведено Фестиваль творчих колективів закладів
позашкільної освіти художньо-естетичного напряму, у якому взяли участь дитячі колективи
закладів позашкільної освіти за номінаціями: хореографія, вокальне та інструментальне
мистецтво, літературно-мистецький жанр.
Огляди виступів дитячих колективів проводилися 27 вересня на базі Мукачівського
центру дитячої та юнацької творчості, 29 вересня – на базі Закарпатського обласного палацу
дитячої та юнацької творчості ,,ПАДІЮН” та 6 жовтня – на базі Рахівського районного
будинку дитячої та юнацької творчості.

