România
Ministerul
Educaţiei Naţionale
Şcoala Gimnazială "Avram Iancu"
Halmăşd, Sălaj
Nr. 338, Tel. 0260 623006

E-mail: scoala_halmasd2006@yahoo.com

„Fericit este copilul care găsește în fiecare etapa a drumului, pe educatorul
capabil sa insufle treptat forța și elanul necesare împlinirii destinului său de om.”
Maurice Debesse
Date de contact
Adresa: Localitatea Halmășd nr. 338, județul Sălaj
Cod poștal: 457160
Tel./fax: 0260623006
E-mail: scoala_halmasd2006@yahoo.com
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.
În fiecare toamnă pășesc cu emoție, în curtea școlii elevii clasei pregătitoare.
Și în anul școlar 2019 – 2020, sala în care cei mici își vor desfășura activitatea, este
adaptată vârstei copiilor, în așa fel încât să permită învățarea prin joc și pregătirea
pentru clasa I, utilizând resurse de învățare adecvate, care țin seama de interesele
copiilor.
În acest cadru ei își vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor învăța să
observe mediul înconjurător și să interacționeze cu ceilalți copii și cu adulți prin
jocuri didactice, activități în echipă, activități de descoperire, prin desen, experimente
sau muzică.
Totodată, cadrele didactice care predau, sunt specializate, învățătoare cu
experiență, care au participat la cursuri de formare profesională, specifice clasei
pregătitoare.
Materialele didactice pentru clasa pregătitoare sunt atent selectate pe baza
principiului de învățare activă, prin joc, pentru o dezvoltare armonioasă a copiilor
care învață jucându-se.
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, 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 Cerîșa
 Școala Primară Cerîșa
Cursurile de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Halmășd se desfășoară întrun singur schimb, de dimineață.
Școala dispune de un microbuz pentru transportul elevilor.
Circunscripția Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Halmășd
Cuprinde populația școlară și preșcolară din satele Aleuș, Cerîșa, Drighiu și
Halmășd.
Înscrierea în învățământul primar 2019
În anul școlar 2019-2020, în circunsripția școlară Halmășd vor funcționa:
 1 clasa pregătitoare de sine stătătoare la Școala Gimnazială „Avram Iancu”
Halmășd
 1 clasa pregătitoare la Școala Primară Cerișa, în regim simultan
Metodologia și calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul
școlar 2019-2020
 se găsesc în OMEN.nr.3181/18.02.2019 privind aprobarea Calendarului
şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru
anul şcolar 2019 – 2020;
Informații pentru părinți
Părinții pot primi informatii direct de la scoala, la numarul de telefon afisat mai
sus, sau sunând la TelVerde județean 0800.816.260, telefon gratuit care va fi
disponibil de luni pana vineri, în intervalul orar 8-16.

