Şcoala Gimnazială Nr. 1
Horoatu-Crasnei
Adresa: Horoatu Crasnei, nr. 515, jud. Sălaj
Felefon/fax: 0260637448 – secretariat
0740913256 – director
E-mail: scoala_horoatucrasnei@yahoo.com
În comuna Horoatu Crasnei, exista doua scoli, o şcoală care are personalitate
juridică, în localitatea Horoatu Crasnei, ,,Scoala Gimnaziala Nr.1 Horoatu Crasnei’’ in care invata
un numar de 64 elevi , o scoala structura arondata in localitatea Stirciu ,, Scoala Gimnaziala
Stirciu’’ in care învaţă un numar de 136 de elevi.
In fiecare toamna pasesc cu emotie in curtea scolii ,elevii clasei pregatitoare.Si in
anul 2022-2023,sala in care cei mici isi vor desfasura activitatea este adaptata varstei copiilor in asa
fel incat sa permita invatarea prin joc si pregatirea pentru clasa I-a,utilizand resurse de invatare
adecvate care tin seama de interesele copiilor.In acest cadru isi vor dezvolta capacitatea de a
comunica,vor invata sa observe mediul inconjurator si sa interactioneze cu alti copii si cu adultii
prin jocuri didactice,activitati in echipa,activitati de descoperire,prin desen,experimente sau
muzica.Totodata cadrele didactice care predau sunt specializate,cu experienta,care au participat la
cursuri de formare profesionala specifice clasei pregatitoare.
Materialele didactice pentru clasa pregatitoare sunt atent selectionate pe baza
principiului de invatare activa,prin joc,pentru o dezvoltare armonioasa a copiilor care invata
jucandu-se.
Şcoala oferă condiţii optime atât din punct de vedere al spaţiilor de învăţământ cât şi
al condiţiilor igienico-sanitare, fiind reabilitata printr-un proiect din fonduri europene, la
standarde moderne, procesul didactic desfaşurându-se într-un singur schimb.
În Scoala Gimnaziala Nr.1 Horoatu Crasnei , îşi desfaşoara activitatea elevi din satele
Horoatu Crasnei si Seredeiu, iar la Scoala Gimnaziala Stirciu elevii din satele Stirciu si Hurez,
transportul lor fiind asigurat de microbuzul din dotarea şcolii.
În anul şcolar 2022/2023 la nivelul şcolii vor exista 1,34 clase pregătitoare, din care la
Horoatu Crasnei, sectia romana vor fi 0,50 clase pregatitoare cu un numar de 6 elevi, care vor fi in
clasa simultan cu clasa a II-a , iar la sectia maghiara vom avea 0,34 clase pregatitoare cu un numar
de 4 elevi, simultan cu clasa a I-a si a III.
La Scoala Gimnaziala Stirciu avem propus 0,5 clase pregatitoare cu un număr de 12
elevi, coordonaţi de cate un cadru didactic titular, cu experienţă.
Activitatea va fi organizată în spatii special amenajate având dotările necesare
desfăşurării procesului didactic în condiţii optime. (vezi foto)

Metodologia şi calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar
2022-2023www.isjsalaj.ro ,
Informatii pentru parinti:
Parintii vor primii informatii direct de la scoala la numarul de telefon 0260637448
sau sunand la TelVerde judetean 0800 816 260 de luni pana vineri in intervalul
orar 8-16.

