PREZENTAREA ȘCOLII
Comuna noastră este situată în regiunea istorică Partium, în judeţul Arad sau altfel spus în
Ţara Crişurilor. Parte componentă a Ţării Crişurilor, în limba maghiară Erdőhát1 („în spatele
pădurii”), în 1579 această regiune apare sub denumirea de „zona dintre Crişuri” (Körösköz)2.
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Zerind este de 1.320 de locuitori,
în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 1.466 de locuitori.
Majoritatea locuitorilor sunt maghiari(87,27%). Principalele minorități sunt cele
de români (8,71%) și romi (1,82%). Pentru 2,2% din populație, apartenența etnică nu este
cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt reformați (79,17%), dar
există și minorități de ortodocși (8,33%), romano-catolici(4,92%), baptiști (1,97%) și adventiști
de ziua a șaptea (1,06%). Pentru 2,5% din populație, nu este cunoscută apartenența religioasă.
În anul 2003, la inițiativa directorului școlii, prof. Fazekas Jozsef, în cadrul festivității de
deschidere a noului an școlar, instituția a luat numele personalității marcante născut în Zerind,
Tabajdi Karoly.
Tabajdi Károly s-a nǎscut la Zerind ȋn data de 10 noiembrie 1833, era fiul lui Tabajdi
Dániel, notarul respectat al comunei Zerind. Și-a urmat studiile la Zerind, Debrecen și Budapesta.
Dupǎ terminarea studiilor și-a efectuat stagiu juridic la Budapesta, apoi și-a deschis birou de
avocaturǎ individual la Arad. Din anul 1861 a fost ales ca prim-notar al județului Arad, din 1867
fiind notar principal județean. Din anul 1869 a funcționat ca prim- procuror și ca președintele
instanței de judecatǎ din Arad. Ȋn anul 1871 era numit subprefectul județului Arad. Ȋn aceastǎ
perioadǎ s-au realizat multe inovații: amenajarea localitǎților, ȋnființarea casei de pensii, a
camerei comerțului și a industriei din județ. Deasemenea, cu ajutorul financiar primit prin
intervenția lui la curtea regală, a fost reconstruit/reabilitat comuna Zerind, dupǎ marea inundație
din 14-15 aprilie 1879. Din anul 1879 a fost numit ca prim-prefect al orașului Arad. Pe lȃngǎ
munca s-a politicǎ a fost preocupat și de ȋnflorirea vieții culturale. Ca președintele ”Asociației
Culturale Kölcsey” a susținut dezvoltarea literaturii și culturii, punȃnd mare accent pe buna
relație ȋntre naționalitǎțile conviețuitoare.
Tabajdi Károly a murit la data de 7 octombrie 1886, fiind ȋnmormȃntat în cimitirul din Arad.
Şcoala noastră îşi desfăşoară activitatea în patru clădiri. Clădirea centrală care găzduieşte
şcoala a fost terminată în anul 1972 (reabilitată şi modernizată, amenajată cu centrală termică în
anul 2008).
În clădirea Grădiniței Zerind construită în anul 1954 (reabilitată, modernizată, amenajată
cu centrală termică în anul 2012), aici îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu Program Prelungit.
Școala Primară din Iermata Neagră a fost construită în anul 1960 (reabilitată,
modernizată, amenajată cu centrală termică în 2014).
Clădirea grădiniței din Iermata Neagră a fost construită în anul 1965 (reabilitată,
modernizată, amenajată cu centrală termică în anul 2010).
Şcoala, prin programele educative atractive pentru elevi și familiile lor, prin cadrele
didactice de care dispune, este preocupată de colaborarea cu familia în ceea ce privește toate
aspectele care pot contribui la îndeplinirea cerințelor și a acţiunii pedagogice, în vederea
îndeplinirii eficiente a procesului instructiv-educativ. Dincolo de ameninţările care survin din
lipsa condiţiilor materiale și scăderea efectivelor de elevi, oportunităţile cele mai evidente ale
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unităţii noastre de învăţământ, le reprezintă promovarea valorilor: respectul faţă de semeni, nondiscriminarea, egalitatea, solidaritatea, toleranţa, integritatea, onoarea, demnitatea şi valorile
eterne.
Obiectivele noastre principale sunt:
1. Să asigure accesul egal și sporit la educație al tuturor copiilor printr-un parteneriat
autentic cu familia
2. Să ducă mai departe tradiția, prestigiul și performanța școlii, îmbogățind și
perfecționând an de an imaginea acesteia
3. Să asigure tuturor elevilor premisele integrării active în societate și a adaptării flexibile
la schimbare
4. Să respecte și să valorifice pozitiv diferențele, să promoveze toleranța și echitatea în
toate demersurile educative formale, informale și non-formale
5. Să formeze competențele ”bunului cetățean” –informat, responsabil și implicat.
În prezent în şcoala noastră cu predare în limba maghiară, sunt înscrisi 161 de preşcolari
și elevi. Grădiniţa PP Zerind este frecventată de 35 de preşcolari, înscrişi în două grupe, o grupă
cu program normal şi o grupă cu program prelungit. La Grădinița PN Iermata Neagră sunt înscriși
12 de preșcolari care funcționează cu o singură grupă combinată. În clasele primare la Zerind
sunt înscrişi 49 de elevi iar Școala Primară Iermata Neagră funcționează cu o singură clasă
simultană unde sunt înscriși 12 elevi. Activităţile claselor primare sunt coordonate de cinci
învăţători în cinci clase. În clasele gimnaziale sunt înscrişi 52 de elevi, ei fiind îndrumaţi de 10
profesori calificaţi

