
 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂNIŞOR 

BĂNIŞOR 

 

1.Descrierea unităţii de învăţământ 

 Jud.Sălaj, Loc.Bănişor, Nr. 36,Tel./Fax 0260637504, E-mail: scoala_banisor@yahoo.com  

 Cod Sirues 661701, Cod Fiscal 25243170 

 Tipul unităţii de învăţământ : Şcoală cu clasele I-VIII 

 Niveluri de învăţământ: Preşcolar, Primar, Gimnazial 

 Forma de finanţare(proprietate): de stat 

 Forme de învăţământ din unitate: zi 

 Limbi străine studiate în unitate: Engleza , Franceza 

 Structuri arondate: Şcoala Primară Peceiu, Grădinița cu P.N. Bănișor și Grădinița cu P.N. Peceiu 

 Localul Şcolii Gimnaziale Nr.1 Bănişor a fost dat în folosinţă în anul 1962 şi reabilitat prin Programul PRIS II în anul 2012-2013 

 Spaţii de învăţământ: Săli de clasă 12, laboratoare 5, terenuri sportive 2, biblioteci 1  

Spaţiile de învăţământ existente, atât în Şcoala Gimnazială Nr.1 Bănişor, cât şi în Şcoala Primară  Peceiu, precum şi 

mobilierul aflat în dotare asigură posibilitatea funcţionării atât a clasei pregătitoare cât şi a clasei I fără nici o problemă. 

 La centru de comună funcționează programul ”Şcoală după şcoală”, unde elevii înscriși în acest program ( în prezent 15 

elevi din ciclul primar, inclisiv clasa pregătitoare), beneficiază de o masă caldă și un pedagog școlar care îi asistă la teme și alte 

activități. Programul zilnic este de la ora 12 la ora 17. 

Elevii din şcoală beneficiează de condiţii materiale (încălzire centrală, grupuri sociale în incintă, apă curentă, mobilier, 

calculatoare,etc.) la cele mai înalte cerinţe şi de un personal didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic foarte bine pregătit (2 

educatoare GR I, 1 educatoare DEB, 3 învăţătoare GR I, 2 învăţătoare DEB, 5 profesori GR I, 2 profesori GR II, 1 profesor DEB ) 
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2.Circumscripţia şcolară 

 Cuprinde cele trei sate ale comunei Bănişor: Bănişor, PECEIU şi BAN. 

 Pentru anul școlar 2021-2022 copiii din cele trei sate vor fi cuprinşi într-o formă de învăţământ conform 

tabelelor: 

A. GRĂDINIȚE 

PROPUNERI 2021-2022 

UNITATEA  DE 
INVATAMANT 

NR. GRUPE NUMAR COPII GRUPA MICA GRUPA 
MIJLOCIE 

GRUPA MARE 

GRADINITA CU 
PN BANISOR 

1 18 5 6 7 

GRADINITA CU 
PN PECEIU 

2 32 11 8 13 

 

B.ȘCOLI 

PROPUNERI 2021-2022 

 ȘCOALA 

PRIMARĂ 

PECEIU 

TOTAL 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

PRIMAR 

din care : 

clasa pregătitoare clasa I clasa a II-a clasa a III-a clasa a IV-a 

nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi 

nr. 

clase nr. elevi 

nr. 

clase nr. elevi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

TOTAL , din 

care: 5 74 1 22 1 12 1 16 1 13 1 11 

 

 

 

 



 

PROPUNERI 2021-2022 

ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ NR.1 

BĂNIȘOR  

TOTAL CLASE V-VIII 

din care : 

clasa a V-a clasa a VI-a clasa a VII-a clasa a VIII-a 

nr. clase nr. elevi nr. clase 

nr. 

elevi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

TOTAL , din care: 2 50 0,5 15 0.5 10 0.5 24 0,5 1 

 

3.Metodologia şi calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022  - www.isjsalaj.ro - Înscrierea în 

învăţământul primar 2021. 

4.Informaţii pentru părinţi 

 Afişarea la sediul unității de învățământ a circumscripţiei şcolare şi a Proiectului Planului de şcolarizare la 

fiecare unitate de învăţământ  - 17 martie 2021 . 

 Afișarea la sediul unității de învățământ modelului de cerere-tip pentru evaluare și a programului de 

evaluare a dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembre – 31 decembrie 2021 

inclusiv și pentru cei care nu au frcventat grădinița sau care s-au întors din străinătate - 18 martie 2021. 

 Afișarea la sediul unității de învățământ a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitatea de 

învățământ și avizate de consilierul juridic al I.S.J. Sălaj  -  19 martie 2021. 

 Dezbaterea noii metodologii de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare şi clasa I   23 martie 2021. 

 Organizarea întâlnirilor de informare şi consiliere a părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinși  în 

anul şcolar 2021-2022, în învăţământul primar 24 martie 2021. 

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar - 29 martie – 28 aprilie 2021. 

 

  



 

  

 


