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SERVICII  EDUCAȚIONALE 

Şcoala Gimnazială „János Zsigmond” Dârjiu și structurile lor urmăreşte să răspundă 

intereselor sociale şi comunitare, să asigure pentru fiecare copil de vârstă şcolară condiţii optime 

de dezvoltare fizică şi intelectuală, potrivit finalităţilor învăţământului. Şcoala noastră oferă 

oportunităţi pentru studiu si sanse egale elevilor cuprinşi cu vârsta între 3 şi 14 ani la nivel 

preșcolar, primar si gimnazial. La fiecare nivel de studiu limba de predare este în limba 

maghiară. 

Obiectivele noastre sunt: 

• şcolarizarea tuturor elevilor şi îmbunătăţirea frecvenţei, 

• educarea fiecărui copil în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale, 

• crearea unui mediu de instruire  bazat pe respect reciproc şi principii democratice, 

• să pregătim indivizi dispuşi să se instruiască toată viaţa, 

• să asigurăm o dobândire reală de către toţi copiii a deprinderilor: cognitive, artistice, şi 

practice. 

 

Şcolarizare în anul şcolar 2021-2022 

Număr de elevi: 116 

Învățământ preșcolar: 35 

Învățământ primar: 53 

Învățământ gimnazial: 28 

 

Nr. 

crt  
Loc.  

Prescolari  
Total  

pres. 

Clase  primare 
Total  

prim 

Gimnazial Total         

V-

VIII. 

Total 

elevi 

Total 

copii Gr.  

mic 

Gr. 

mij 

Gr. 

mar  
Preg. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

1. Darjiu 8 7 4 19 7 9 12 4 8 40 8 8 5 7 28 68 87 

2. Mujna 7 4 5 16 2 8 - 3 - 13 - - - -  13 29 

  TOTAL 15 11 9 35 9 17 12 7 8 53 8 8 5 7 28 81 116 

  

 



 

 

PERSONAL DIDACTIC / AUXILIAR / NEDIDACTIC 

 

 
Total posturi/ 

pers 
Debutant 

Din care ocupate cu personal care are gradul: 

Def. II I Necalificat 

Educătoare 2  - - 2 
- 

 

Învăţători 4 - 3 - 1 
- 

 

Profesori 7 1 1 1 3 
 

1 

Total 

 
13 1 4 1 6 1 

 

 

 

PERSOANE DIDACTIC AUXILIAR / NEDIDACTIC 

 Didacti 

auxiliar 

Îngrijitor 

Muncitor 

Șofer Casier 

Persoane / post 1 / 1 3 / 2,5 1 / 0,5 0,25 

 

Grad I.
50%

GradII.
9%

Debutant
8%

Necalificat
8%

Def
25%

CADRE DIDACTICE



 

CURRICULUM 

Oferta curriculară  

Consiliul Profesoral al școlii elaborează oferta educaționala pornind în primul rând de la 

finalitățile și obiectivele nivelurilor de învățământ, care se concretizează pentru fiecare ciclu. 

Obiective 

Invățământul primar 

• Asigurarea educației elementare pentru toți copiii;  

• Formarea personalității copiilor în funcție de nivelul și ritmul lor de dezvoltare; 

• Înzestrarea elevului cu cunoștințe, capacitate, abilități care să stimuleze raportarea 

efectivă și creativă la mediul social și natural, să permită continuarea educației. 

Învățământul gimnazial  

• Formarea la elevi a capacității de a comunica eficient în situații reale;  

• Formarea si dezvoltarea capacității de adaptare și integrare în comunitate;  

• Formarea atitudinilor de toleranță, responsabilitate, solidaritate, prietenie etc;  

• Asigurarea unei orientări școlare și profesionale optime, ținând cont de aspirațiile și 

aptitudinile elevilor;  

• Formarea capacităților și a motivațiilor necesare învățării în condițțiile unei societăți în 

schimbare. 

Planurile cadru – aplicate in scoala noastra sunt cele avizate de catre MEN in conformitate 

cu ANEXA 2 la OMEN 3371/12.03.2013, ANEXA 3 la OMENECS, Nr. 3590 din 05.04.2016, 

si ANEXELE 1 si 2 la OMEC nr.3638/11.04.2001. 

Manualele scolare utilizate au avizul MEN.  

Schemele orare - respecta intocmai prevederile planului cadru.  

Curriculumul national este completat de curriculumul la deciza şcolii în concordanaţă cu 

cerinţele şi nevoile elevilor, respectiv a părinţilor. 

 

 

 

 



 

Pentru anul scolar 2021 – 2022  optionalele pentru fiecare clasa sunt: 

Clasa a V-a – “Complemente de matematică”  – 1 oră 

Clasa a VI-a – “Complemente de matematică”  – 1 oră 

Clasa a VII-a – “Complemente de matematică”  – 1 oră 

Clasa a VIII-a – “Complemente de matematică”  – 1 oră 

 

Oferta extracurriculară  

 

1. Extinderea activităților instructive – educative in spațiul extrașcolar;  

2. Organizarea de pregătiri suplimentare pentru prevenirea eșecului școlar și obținerea 

performanței;  

3. Participarea elevilor la spectacole de teatru;  

4. Organizarea de serbări, concursuri, serate pe diferite teme și cu diferite ocazii, sesiuni de 

comunicări științifice;  

5. Organizarea unor manifestări științifice;  

6. Discuții, dezbateri cu invitați din diferite domenii de activitate;  

7. Participarea elevilor în activități redacționale și publicitare. 

 

Limbile străine care se studiază în școala: 

- Limba engleză 

- Limba latină 
 

Oferta şcolii noastre este: 

• cadre didactice titulare 

• asigurarea calităţii actului educaţional 

• cadre didactice ancorate în realitatea educaţională 

• comunicare permanentă cu părinţii elevilor 

  



 

 

RESURSE MATERIALE  

Baza materială 

• Şcoala Gimnazială ”János Zsigmond” acoperă o suprafaţă construită de 923 m2 

• 8  clase (renovate si modernizate), cancelariat, 2 birouri;  

• laboratoare de informatică dotată cu calculatori noi 

• acoperis nou 

• clădirile sunt dotate cu apă rece şi caldă, WC – uri 

• sala de sport bine dotat, teren de fotbal 20X40 m 

• curte/spații verzi/ pentru recreația elevilor  este amenajat un teren de joc 

• sală pt.corn şi lapte 

• biblioteca cu peste 4 000 de volume. 

• Grădiniţa Dârjiu acoperă o suprafaţă interioară utilă este de 54,33 m2  

• Grădiniţa Dârjiu are 2 sali,  

• Grădinița este dotată cu mobilier nouă 

• clădirea este dotată cu apă caldă/rece şi grup sanitar 

• pentru recreația elevilor este amenajat un teren de joc de 400 m2 cu echipamente noi 

• Şcoala Primară Mujna acoperă o suprafaţă total utilă de 163 m2 

• Şcoala Primară Mujna are 2 săli de clase,  

• cancelariat, antreu 

• clădirea este dotată cu apă rece şi grup sanitar 

• pentru recreația elevilor este amenajat un teren de joc de aprox.150 m2 cu echipamente noi  

• Grădiniţa Mujna acoperă o suprafaţă interioară utilă este de 57 m2  

• Grădiniţa Mujna are 2 săli, parțial este dotată cu mobilier nouă 

• clădirea este dotată cu apă caldă/rece şi grup sanitar 

• pentru recreația elevilor este amenajat un teren de joc de aprox.160 m2 cu echipamente noi 

          

Director 
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