Prezentarea Școlii Gimnaziale Vetiș
Școala Gimnazială Vetiș este o unitate de învățământ cu personalitate juridică, având două
structuri : Școala Gimnazială Vetiș și Școala Gimnazială Decebal și ca structură arondată
Grădiniţa cu Program Prelungit Vetiș cu secție în Vetiș și în Oar.
Activitatea școlară se defășoară în trei cicluri de învăţămînt : învăţământul preşcolar,
primar şi gimnazial.
Procesul instructiv-educativ se desfăşoară în 5 corpuri de clădire separate, cu 23 săli de
clasă, recent renovate şi modernizate :
 Clădirea veche de peste 100 de ani recent renovată a școlii din Vetiș, laborator de
informatică dotată în anul 2016 cu 20 de calculatoare noi și table smart, bibliotecă, sală
de sport și teren de sport cu covor artificial;
 Două corpuri de clădire ale școlii din Decebal, pentru învățământul primar și gimnazial,
cu laborator de informatică, bibliotecă.
 Clădirea grădiniței din Vetiș, care s-a extins în anul 2016 cu un nou corp de clădire, și
 Clădirea grădiniței din Decebal.
Structura şcolii se prezintă astfel:
La nivel primar sunt înscriși 161 elevi și la nivel gimnazial 92 de elevi, însumând în total
253 de elevi.
 7 clase la ciclul primar, secţia română;
 3 clase la ciclul primar, secţia maghiară;
 6 clase la ciclul gimnazial, secţia română.
La grădiniţa cu program prelungit din Vetiș și Decebal sunt înscrişi 130 de copii în 3 grupe :
( 4 secția română, 2 secția maghiară și o grupă cu program prelungit),
 2 grupe de grădiniță cu program prelungit la secția maghiară;
 2 grupe de grădiniță cu program prelungit la secția română;
 1 grupă cu program prelungit;
 2 grupe de grădiniță cu program prelungit la secția română la grădinița din Decebal.
Copiii beneficiază de un teren de sport sintetic cu gazon artificial din toamna anului 2016.
De asemenea este amenajat un loc de joacă pentru copii în incinta grădiniței din Decebal..
Pentru buna desfășurare a activităților în școala noastră funcționează un număr de 7
educatoare, 10 învățătoare, 12 profesori, 1 secretar, 1 contabil și 5 personal nedidactic.
Conducerea este asigurată de director și director adjunct. Directorul școlii este doamna
Hudacsko Gyongyi.
Informații mai multe puteți afla pe adresa www.didactic.ro, pagina instituțiilor - Școala
cu clasele I-VIII Vetiș : http://scoli.didactic.ro/scoala-cu-clasele-iviii-vetis

