Învăţământul în localitatea Oar
Primele forme de învăţământ în localitatea Oar au apărut în jurul anilor 1600
funcţionând cu clasele I-IV aparţinând de biserica reformată. Procesul de învăţământ constant
de stat la nivel primar a apărut în jurul anului 1890.
Ciclul gimnazial există în localitate după informaţiile noastre din 1935. În perioada
1935-1963 învăţământul se desfăşoară cu ciclul primar şi gimnazial, clasele I-VII.
Din 1964 şcoala are denumirea de “Şcoala Generală Oar” având clasele I-VIII.
Localitatea Oar aflându-se în comuna Vetiş, unitatea de învățământ al satului aparţinea de
școala din Vetiş, aceasta fiind şcoala coordonatoare.
Începând cu anul 2005, Şcoala cu clasele I-VIII Oar s-a despărţit de şcoala de centru,
devenind unitate cu personalitate juridică. În anul şcolar 2010-2011 școala din Oar devine din
nou structură a școlii din Vetiș, după care din 2011, la solicitarea părinților, conform legilor în
vigoare redevine unitate cu personalitate juridică, ciclul gimnazial funcționând doar cu secție
în limba maghiară.
Şcoala are arondată şi o grădiniță cu program prelungit.
Prezentarea Școlii Gimnaziale din Oar
Școala Gimnazială Oar este este o unitate de învățământ cu personalitate juridică
începând din anul școlar 2011-2012, având ca structură arondată şi Grădiniţa cu Program
Prelungit Oar.
Activitatea școlară se defășoară în trei cicluri de învăţămînt : învăţământul preşcolar,
primar şi gimnazial.
Procesul instructiv-educativ se desfăşoară în trei clădiri :
 Clădirea veche – construită în 1940, reabilitată în 2010-2011, cu 6 săli de clasă,
laborator de informatică, laborator fizică-chimie, bibliotecă;
 Clădirea nouă – construită în 2012, cu 6 săli de clasă, sală festivă;
 Grădinița – construită în 1960, reabilitată și extinsă în 2014, cu 4 săli de grupă.
Structura şcolii se prezintă astfel:
În unitatea şcolară sunt înscrişi 154 de elevi, 72 elevi la ciclul primar şi 82 la ciclul
gimnazial :
 2 clase la ciclul primar, secţia română;
 4 clase la ciclul primar, secţia maghiară;
 4 clase la ciclul gimnazial, secţia maghiară.
Patruzeci de elevi fac naveta din satul Vetiș, nefiind la școala din Vetiș secție maghiară la
ciclul gimnazial.
La grădiniţa cu program prelungit din localitate sunt înscrişi 57 de copii în 3 grupe :
 2 grupe de gărdiniță cu program prelungit la secția maghiară;
 1 grupă de grădiniță cu program prelungit la secția română.
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.
La Şcoala Gimnazială Oar sunt angajate 23 persoane, din care 18 personal didactic, 2
persoane didactice auxiliare, 3 persoane nedidactice.
Directorul școlii este dl. Szénás Barnabás.

