
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE 

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȘULUI SĂLAJ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ AVRAM IANCU” 

HALMĂȘD 

 

1. Descrierea unității de învățământ 

Din anul 2002 școala noastră poartă numele de „Avram Iancu”, an în care s-au 

împlinit 200 de ani de atestare 

documentară a existenței 

învățământului în localitate. Este 

unitatea școlară cu personalitate 

juridică din localitate. 

 

 

 

 

 

 

 

          Date de contact 

    Adresa: Localitatea Halmășd nr. 338, județul Sălaj 

    Cod poștal: 457160 

    Tel./fax: 0260623006 

     E-mail: scoala_halmasd2006@yahoo.com 



          Baza materială a școlii 

    Școala dispune de: 

- 2 laboratoare (biologie și fizică-chimie) 

- 3 cabinete pe discipline de învățământ (limba și literatura română, matematică, 

istorie-geografie) 

- 5 săli de clasă 

- Bibliotecă scolară 

- Bază sportivă în aer liber cu teren de handbal, teren de volei, pistă de atletism cu 2 

culuare, sector de sărituri 

- 1sală profesorală 

    Comisii metodice 

- Comisia metodică a educatoarelor 

- Comisia metodică a învățătorilor 

- Comisia metodică mixtă a profesorilor 

- Comisia metodică a diriginților 

Structuri arondate unității cu PJ 

- Grădinița cu PN Halmășd 

- Grădinița cu PN Aleuș 

- Grădinița cu PN Cerîșa 

- Școala Primară Aleuș 

- Școala Primară Cerîșa 

Cursurile se desfășoară într-un singur schimb, de dimineață. 

Școala dispune de un microbuz pentru transportul elevilor. 

 

2.   Circunscripția Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Halmășd 

Cuprinde populația școlară și preșcolară din satele Aleuș, Cerîșa, Drighiu și Halmășd 



  

     Înscrierea în învățământul primar 2016 

    În anul școlar 2016-2017, în circunsripția școlară Halmășd vor funcționa: 

- 1 clasa pregătitoare de sine stătătoare la Școala Gimnazială „Avram Iancu Halmășd  

- 2 clase pregătitoare (1 la Scoala Primară Aleuș si 1 la Scoala Primara Cerisa), în 

regim simultan 

 

3.   Metodologia și calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul 

școlar 2016-2017 

        - se gasesc in anexa nr. 1 si anexa nr. 2 la Ordinul MENCS nr. 3158/15.02.2016 si 

pe site-ul: http://www.edu.ro/index.php/articles/c1085/ 

     

4. Informații pentru părinți 

Părinții pot primi informatii direct de la scoala, 

sau sunând la TelVerde județean 

0800.816.260, telefon gratuit care va fi disponibil de luni pana vineri, în intervalul 

orar  8-16 

 

5. Imagini din sala clasei pregătitoare de la Scoala Gimnazială „Avram 

Iancu” Halmășd, anul școlar 2015-2016 
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