ŞCOALA GIMNAZIALA ,,HOREA”
CIZER

1.DESCRIEREA UNITAŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Adresa: Cizer nr. 262 jud. Sălaj
Felefon/fax: 0260625408 – secretariat
0260625515 – director
E-mail: horeacizer@yahoo.com
1867 este anul în care suntem siguri de existenţa învăţământului în Cizer.
În 1990 la 140 de ani de la atestarea documentară a Şcolii din Cizer,
şcoala a primit numele de ,,HOREA.”
În comuna Cizer exista o singură şcoală care are şi personalitate
juridică în care învaţă un numar de 241 de elevi.
Şcoala oferă condiţii optime atât din punct de vedere al spaţiilor de
învăţământ cât şi al condiţiilor igienico-sanitare, procesul didactic desfaşurându-se
într-un singur schimb.
În şcoala noastra sunt înscrişi elevi din toate satele comunei (Cizer,
Pria, Plesca), transportul lor fiind asigurat cu microbuzul din dotarea şcolii.
În anul şcolar 2017/2018 la nivelul şcolii vor exista
- 1 clasă pregătitoare
- 1 clasă I

Activitatea va fi organizată într-un spaţiu special amenajat având
dotările necesare desfăşurării procesului didactic în condiţii optime. (vezi foto)

2. Circumscripţia şcolară
Şcoala Gimnaziala ,,Horea”Cizer -Unitate cu personalitate juridică
funcţionează cu următoarele structuri:
Şcoala Gimnaziala ,,Horea”Cizer ciclul primar clasele Preg -IV
Şcoala Gimnaziala ,,Horea”Cizer ciclul gimnazial clasele V-VIII
Gradiniţa cu PN nr. 1 Cizer două grupe de copii
Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I se va face în funcţie de
domiciliul parinţilor/tutorilor copiilor.
3. Metodologia şi calendarul înscrierii în clasa pregatitoare şi clasa I pentru anul
şcolar 2017/2018
- www.edu .ro secţiunea ”Înscrierea în învăţământul primar 2017

4. Informaţii pentru părinţi
DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII
1. Cerere-tip de înscriere
2. Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
3.Certificatul de naștere al copilului
4. Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru
parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).
5. Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice
(acolo unde este cazul).

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare se va face la secretariatul unităţii conform
calendarului aprobat de catre M.E.N.
in perioada 27 februarie- 16 martie 2017,
orar zilnic 8,00-20,00 respectiv 8,00-13,00 sambata
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