Загальна середня освіта
У 2017-2018 навчальному році в місті Івано-Франківську функціонує 42
денні загальноосвітні навчальні заклади, у 978-ми класах навчається 26 523 учні.
В тому числі: 4 приватні школи (39 класів, 618 учнів), НРЦ для дітей з особливими
потребами (19 класів, 158 учнів), 3 спеціалізовані школи з поглибленим
вивченням іноземних мов (105 класів, 3372 учні), 2 гімназії, природничоматематичний ліцей, ЗШЛ № 23, школа-гімназія № 3, 3 школи-садки та 3 школи
І ступеня.

У порівнянні з попереднім навчальним роком фактична мережа
загальноосвітніх навчальних закладів зросла на 29 класів (987 учнів). На 8 класів
(424 учні) зросла мережа учнів 1-4-х класів, темп зростання становить 5 %.
Кількість учнів молодших класів сягнула 11 942 учні, що є найвищим показником
за останні 20 років.
З 2001 року це найбільша кількість першокласників у місті. У перших класах
навчається 3053 учні при планових показниках 3008 учнів.

У 50-ти десятих класах продовжують навчання 1085 випускників 9-х класів,
що становить 54%.
Середня наповнюваність по місту з урахуванням мережі приватних шкіл та
НРЦ становить 26,87 і зросла в порівнянні з минулим роком на 0,3 відсотка. Це
зумовлено зростанням наповнюваності початкових класів, яка становить 28,1.
Найкращого рівня середньої наповнюваності вдалось досягнути на паралелі 3-х
класів – 28,6.
Серед навчальних закладів, що мають високий показник наповнюваності
(30 учнів і більше), слід відзначити спеціалізовані школи № 1, 5, 11, ЗШЛ № 23,
ПМЛ, загальноосвітні школи 26 та ЗШС ім. С.Русової. Середня наповнюваність у
школі І ступеня - 29,4, у школі ІІ ступеня - 26,6, у школі ІІІ ступеня - 22,1.
Серед шкіл І ступеня найбільшою є ЗШ № 26 (12 класів, 378 учнів).

У 2017-2018н.р. кількість шкіл, у яких навчається понад 1000 учнів зросла
до 12 (СШ № 1, 5, 11, ЗШ № 10, 15, 18, 21, 22, 24, 25, ЗШЛ № 23, НВК "Школагімназія № 3").
Створено умови для навчання дітей мовами національних меншин.
Мережа
ЗШ № 3 налічує 40 класів 907 учнів.
Відповідно до програми “Освіта міста Івано-Франківська. 2016-2020 роки”
здійснювався поділ на групи при вивченні української мови в класах з
наповнюваністю більше 25 учнів.
Найбільшою за кількістю учнів є ЗШ № 22 (57 класів, 1575 учнів). - ЗШЛ №
23 – 50 класів, 1567 учнів,
- ЗШ №18 – 52 класи, 1487 учнів,
- ЗШ № 25 – 46 класи, 1339 учнів
- ЗШ№10 – 45 класів, 1285 учнів,
- СШ № 1– 39 класів, 1276 учнів,
- НВК "Школа-гімназія № 3" - 38 класів, 1121 учень,
- СШ № 11 – 33 класи, 1070 учнів,
- ЗШ № 15 - 36 класи, 1049 учнів

- ЗШ № 21 - 35 класів, 1039 учнів,
- СШ № 5 – 33 класи 1026 учнів.

У другу зміну навчається 3 275 учнів, що становить 12,3 % від загальної
кількості учнів.

