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            VIZIUNEA  
Şcoala ,,Sfânta Vineri”Municipiul Ploiești, 
prin calitatea educaţiei oferite, va rămâne  

compatibilă cu o şcoală europeană.  
 

 

      DEVIZA ŞCOLII 

Pentru noi, succesul a devenit o 

obligaţie! 
 

                           MISIUNEA ŞCOLII  

Mâine, să fii mai bun ca azi! 
  

      FILE DE ISTORIE  
1962  - Se înfiinţează Şcoala Generală de 8 Ani nr. 21 Ploiești care 
funcţionează în localul actualului Muzeu de Istorie şi Arheologie al 
Judeţului Prahova  
1 septembrie 1966 - Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 21 Ploieşti se mută 

în noul local construit în strada Poştei, nr. 19, pe terenul donat de 

Biserica „Sfânta Vineri”  
1 octombrie 1999 – Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 21 Ploieşti îşi 
schimbă denumirea în Şcoala cu Clasele I-VIII „Sfânta Vineri” 
Ploieşti  
2002-2014 – Se înfiinţează Centrul de Excelenţă pentru disciplinele 
matematică, biologie, geografie, istorie   
2011 – Se atribuie noua titulatură: Şcoala Gimnazială ,,SfântaVineri” 
Municipiul Ploieşti 
2012 – Obţine atestatul privind nivelul calităţii oferite în  urma 
evaluării făcute de experții A.R.A.C.I.P. clasându-se pe locul I la 

nivelul judeţului, dintre şcolile gimnaziale evaluate, şi pe locul 40 la 

nivelul țării. 

    2015-2016 – Își adaugă nivelul preșcolar, după ce în anul școlar   

    anterior Grădinița „Nichita Stănescu” Ploiești fusese adăugată ca și   

    structură. 

    2013 și 2016 –Se obţine certificatul şi trofeul de Şcoală Europeană 

 

RESURSE UMANE (2018 – 2019) 
- Elevi: 1246 (38 - preșcolar; 735 - primar; 473 - gimnazial)  

    Cadre didactice: 64, dintre care 46 gradul I, 6 gradul II, 4 definitiv, 
5 

                                       debutanți, 3 profesori cu doctorat   
- Inspectori I.Ș.J. Prahova: 2  

- Responsabili cerc pedagogic: 7  
- Metodişti I.Ș.J. Prahova: 7 
- Personal didactic auxiliar: 6 
- Personal nedidactic: 10 

           
         OFERTA EDUCAȚIONALĂ (2018-2019) 

Ortografie, ortoepie și punctuație prin joc; Tainele matematicii; 

Matematică și poezie; Matematică distractivă; Magia 

matematicii; Matematică poetică; Informatica pas cu pas (C.D.Ș.-

uri nivel primar); Matematică aplicată; Interpretare și redactare 

de texte; Suprarealismul în arta copiilor; Tehnologia în evoluția 

omenirii; Magia matematicii; Micul informatician; Educație 

pentru sănătate; Curiozități literare (C.D.Ș.-uri nivel gimnazial); 

Lectura ca abilitate de viață, Arta în istoria prahoveană, Devenim 

lecturând, Dificultățile limbii române, Matematica este 

pretutindeni, Geoinformatică (nivel gimnazial, clasele a V-a și a 

VI-a - opționale transcurriculare). 

*** ore de limba limba germană, limba franceză şi limba engleză 

începând cu clasele pregătitoare 

*** o clasă a V-a intensiv limba engleză – 30 locuri (admitere pe 

bază de examen, conform legislației în vigoare) 

 

ANUAL se organizează: 
- ZILELE ŞCOLII, în săptămâna ce conţine data de 14 octombrie 

- ZIUA PORȚILOR DESCHISE (luna februarie, anterior începerii 

înscrierilor pentru clasa pregătitoare) 

- Serbarea de Crăciun (luna decembrie, desfășurată în incinta Bisericii 

„Sfânta Vineri” Ploiești) 

- Concursul regional multidisciplinar ,,Regalul Generaţiei XXI” 

- un Simpozion finalizat cu o publicație înregistrată cu ISBN; tema 

propusă pentru anul 2018 este ,,Valorizarea experiențelor 

multiculturale în spațiul școlii”  

 

ANUAL se editează: 
- Revista şcolii, ,,Generaţia XXI” (pubicație cu ISSN, ajunsă în 2017 

la nr. 13) 

                               Baza materială: 
1cabinet informatică 

1cabinet biologie – chimie „Emil Racoviţă” 

1 laborator fizică 

1 cabinet geografie 

1 cabinet istorie 

1 cabinet lb. română 

1 cabinet lb. străine 

1 bibliotecă 

2 cabinete medicale 

1 cabinet stomatologic 

1 cabinet documentare 

1 spaţiu „Radio SV” (Grant MECT 2007,  Proiect Cominicare Scrisă, 

Verbală și Vizuală în Mileniul al III-lea, C.S.V.V.M. III) 

 

NE MÂNDRIM CU ELEVII CARE ADUC FAIMĂ 

ŞCOLII NOASTRE (an şcolar 2017 – 2018) 
 

Premii şi menţiuni obţinute la olimpiadele şcolare: 

✓ premiul special S.G.R. – Olimpiada Naţională de Geografie 

(etapa națională) – clasa a VIII-a, Robert PLĂIAȘU 

✓ 1 premiul II – Concursul Național „Terra” – Olimpiada 

Mică de Geografie (etapa națională) – clasa a VI-a, David 

BADEA 

✓ etapa judeţeană a olimpiadelor şcolare - 40 premii şi menţiuni, 

2 marele premiu, 6 premii I, 5 premii II, 12 premii III și 15 

menţiuni 

Premii şi menţiuni obţinute la concursurile şcolare pe discipline 

și la concursurile din calendarele C.A.E.N., C.A.E.R.I., C.A.E.J.: 

✓ 139 premii și mențiuni la etapele naționale 

✓ 19 premii și mețiuni la etapele interjudeţeane 

✓ 39 premii și mențiuni la etapele regionale  

✓ Nivel județean – 1396 premii și mențiuni 

concursuri – învătământ primar - 1360 premii şi menţiuni 

concursuri – învăţământ gimnazial - 36 premii şi menţiuni 
        -Centralizarea premiilor obținute de elevii școlii pentru anul școlar 2017-2018 a fost realizată 

în baza datelor transmise de către cadrele didactice coordonatoare 

           -Pentru a vizualiza situația premiilor pe disciplne accesează site-ul școlii 

 
 

PROIECTELE ŞCOLII 
Proiecte Europene 
• Proiectul European Daphne III ”ICAM – Including Children 

Affected by Migration” (2016-2019) 

• Proiect ERASMUS+: CROSSING BORDERS (2016-2019), 

Parteneriat Strategic cu școli din Danemarca (coordonator), Marea 

Britanie, Polonia, Italia, Turcia, Portugalia și Bulgaria 

• Proiecte ERASMUS+ (2014-2016): 

- ,,Prezent şi viitor în şcoala mea: Studiu-Educaţie-Noutate-

Succes'' (S.E.N.S.)-K.A.1 

-  “Maths Is Everywhere”-K.A.2, Parteneriat Strategic cu școli din 

Marea Britanie (coordonator), Polonia, Italia și Turcia  

• Proiect Multilateral Comenius ,,Tolerance in modern Europe” 

– (T.I.M.E.), 2011-2013, școli partenere Belgia și Letonia 

• ”DEAR STUDENT” (2014-2016) 

• E-Twinning - European Countries Children’s Birthdays 

(2012-2013) 

• E-Twinning -The beauty that connects us - the soul has no country 

(2012-2013) 

• E-Twinning – Broaden your Mind (2013-2014) 

• Eveniment E-Twinning – New Year Cards (2017-2018) 

• „EUROPA - casa noastră” (2013-2014 și 2014-2015) 

• ”Plant a tree for peace” (2015) 

• ”YRE-Young Reporters for the Environment “ (2014, 2015) 

•  LeAF- Program Internaţional Proiect ecologic (2014, 2015, 2016) 

• „Gândește Verde, Gândește Curat” (2017-2018) 

• „Patrula de reciclare – RoRec” (2016-2017 și 2017-2018) 

• ”Litter Less” (2014-2015 și 2015-2016) 

Proiectele școlii prezente în calendarul C.A.E.R.I 2018 

• Concursul Regional,,Serbările Primăverii”, domeniul cultural-

artistic, arte vizuale (poziția 283) 

• Festivalul Concurs-regional „Românie, colț de rai!”, domeniul 

cultural-artistic, arte vizuale (poziția 282) 

• Festivalul Regional ,,Ziditori de ţară şi realizările lor în spaţiul 

românesc”, domeniul cultural-artistic, culturi și civilizații (poziția 

589) 

• Concursul Regional ,,Generaţia XXI”, domeniul științific (poziția 

1964) 


