ŞCOALA GIMNAZIALĂ
“ION IONESCU”,
COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ
O ŞCOALA PENTRU COMUNITATE!

OFERTA EDUCATIONALĂ

“Caracterul însă al unei şcoli bune e ca elevul să înveţe în ea mai mult
decât i se predă, mai mult decât ştie însuşi profesorul.”
Mihai Eminescu

SPIRU HARET (1851-1912)
„Cea dintâiu datorie a şcoalei, care trece
înaintea oricarei alteia este de a forma buni
cetăţeni şi cea dintâiu condiţie pentru a fi cineva
bun cetăţean este de a-şi iubi ţara fără rezervă, de
a avea o încredere nemărginită într’însa şi în
viitorul ei. Toată activitatea şi toată îngrijirea celor
însărcinaţi cu educaţia tinerimii acolo trebue să
tindă”

ION IONESCU-BIZET (1870- 1946)
profesor, matematician, inginer, membru
corespondent al Academiei Romane
“Ajungand profesor... eram hotarat: sau fac ce
trebuie, sau plec.”

DIRECTOR: PROF. VIORICA MINCU
DIRECTOR-ADJUNCT:
PROF. LISTOSCHI-NEACSU RALUCA

VIZIUNEA ŞCOLII
“Şcoala noastră organizează procesul instructiv-educativ astfel
încât la sfârşitul studiilor toţi elevii au competenţe intelectuale şi
sociale de bază pentru un comportament moral-civic adecvat
noului context al schimbării”

MISIUNEA ŞCOLII
“Şcoala noastră îşi va deschide porţile către comunitatea locală
întărind relaţia elevi-profesori-părinţi, pentru a asigura elevilor
noştri un climat favorabil creşterii interesului pentru şcoală în
vederea dezvoltării personalităţii şi carierei lor.”
CONTACT:
COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ, NR. 46
JUDEŢUL PRAHOVA
TEL. 0244.235.880; FAX. 0244236880
E-MAIL: sclvaleacalugareasca@yahoo.com

ION IONESCU- BIZET
(1870- 1946)
În fața şcolii noastre se află o impunătoare statuie...
Daca cumva va întrebați a cui este, aflați că este a savantului matematician şi inginer ION
IONESCU- BIZET, fost profesor la Universitatea Politehnică din Bucureşti, întemeietorul
Gazetei Matematice şi fondatorul Societății de Ştiințe Matematice din România, membru
corespondent al Academiei Române . A fost constructorul podului curb de la Giurgiu singurul
de acel gen din lume la 1905. Ca inginer specialist în poduri metalice, a participat alături de
Anghel Saligny şi la construcţia podului „Carol I” de la Cernavoda, pod pe care se circulă din
14 septembrie 1895. Pe 15 septembrie 1895, apărea şi primul numar al Gazetei Matematice.
singura publicaţie de acest gen din lume care apare fără întrerupere de peste 120 de ani,
inclusiv în timpul celor două războaie mondiale. Gazeta Matematică a fost creată la iniţiativa
lui Ion Ionescu- Bizet. Din 1895, de la apariția primului număr și până la moartea sa în 1946,
Ion Ionescu și-a sacrificat totul - familia și averea - pentru ca Gazeta Matematică să răspundă
cerințelor învățământului, fapt pentru care în istoria științei este numit :
„Stâlpul Gazetei Matematice”.
Ion Ionescu a fost atașat de zona Prahovei şi a contribuit la reconstrucția tuturor podurilor de
cale ferată distruse în Primul Razboi Mondial pe distanța Ploiești- Predeal. Mama Domniei
Sale, Atina Diamandescu, a fost din Valea Călugărească si în 1909, Ion Ionescu invită la via
sa din Valea Călugărească pe cei mai mari savanți ai vremii și hotărăsc să înființeze
Societatea „Gazeta Matematică”, societate care dăinuie și astăzi sub numele de „Societatea de
Științe Matematice din România”. Societatea s-a înființat oficial în 1910 prin decret regal.
Începând cu anul 2012, școala noastră poartă numele „ION IONESCU” si cinstește în
fiecare an, memoria celebrului om de știință prin organizarea Concursului judeţean de
matematică „Ion Ionescu” pentru elevii claselor III- VIII.

SCURT ISTORIC
In 1864 , prima scoala care se deschide in Valea Calugareasca este condusa de Pavel si
Anton, conform unei monografii a localitatii din 1932 .
In 1881 iau fiinta doua scoli, una de baieti si alta de fete care activau in case inchiriate.
Scoala de baieti era in catunul Valea Popii , condusa timp de 39 de ani de invatatorul
Chitulescu.
Localul scolii a fost cladit in 1887 si a fost donat de defunctul Vasile Paapa .
Scoala a purtat numele Vasile Paapa si avea 4 posturi de invatatori. Invatamantul in Valea
Calugareasca a fost sustinut apoi de familia Bratianu, scoala purtand numele I.C. Bratianu.
Intre 1926-1927, scoala veche se demoleaza si se construieste alta mai mare, cu etaj si sala
de festivitati, terminata in 1929, cu 8 sali de clasa. Constructia e a costat 814.000 lei. Scoala s-a
numarat printre primele 4 scoli mari din Prahova.
Scoala este afectata de cutremurul din 1940 care darama etajul si cladirea sufera mici
modificari.
In aceasta perioda, scoala este condusa de dascali de seama ai invatamantului prahovean :
Stefan Carianopol, Petcu Gheorghe, Popa Gheorghe. Profesori remarcabili ai acestei
scoli regasiti in monografia localitatii : Maior Maria, Uncu Dumitru, Baltaretu Catuta,
Anghelescu Aurelia .
Cladirea a fost complet distrusa de cutremurul din 1977, dar a fost refacuta, astfel anul
scolar 1977-1978 a inceput in noul local, cu 8 sali de clasa si un laborator de fizicachimie. Datorita combinatului de ingrasaminte chimice (aproximativ 3000 de salariati),
populatia scolara este in crestere si in 1983 scoala se extinde cu inca 8 sali de clasa.
Inaugurarea s-a facut odata cu inceperea anului scolar 1984-1985. Directorul scolii era atunci
prof. Dobrescu Gheorghe care a ocupat aceasta functie pana in 1986.
Apoi, conducerea scolii este preluata de d-na prof.Crudu Ileana , iar din 1990 de catre d-l
prof. Enescu Andrei. Din anul 2000 si pana in prezent directorul scolii este doamna profesor
Mincu Viorica.

Şcoala noastră este deschisă pentru toţi cei care
au nevoie de educaţie. În opinia noastră educaţia
nu este un privilegiu pentru câţiva, ci este un
drept al tuturor. Şcoala satisface nevoia elevului
de a se simţi competent, integrat în colectiv şi
independent.
Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o
lume în schimbare, formându-le capacităţi,
deprinderi şi competenţe care să le perimtă să-şi
găsescă locul şi menirea socială.

În anul şcolar 2018-2019, ŞCOALA GIMNAZIALĂ
“ION IONESCU”, COMUNA VALEACĂLUGĂREASCĂ –
unitate cu personalitate juridică, funcţionează cu un efectiv
de 763 elevi si prescolari în 32 de clase si 4 grupe gradinita.
Programul se desfăşoară în două schimburi.

PJ-ul are următoarele unităţi şcolare arondate:
1. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NICOVANI
2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ RACHIERI
3. GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL “LUMINIŢA”
4. GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL “CĂSUŢA
FERMECATĂ”, RACHIERI

RESURSA UMANĂ
Colectivul de predare este format din:
 4 educatoare;
 18 învăţători/ prof. înv. primar;
 30 profesori;
 1 profesor de sprijin;
 1 profesor documentarist;
Se adauga personalul didactic auxiliar si
nedidactic.

BAZA MATERIALĂ
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

12 săli de clasă amenajate cu mobilier nou, dotate cu laptop-uri, videoproiectoare şi mijloace didactice;
Laboratoare de informatică la cele tri scoli gimnaziale, laborator fizicăchimie, biologie, dotate cu aparatură de specialitate adecvată şi computere;
Cabinete de istorie-geografie, educaţie tehnologică, limba şi literatura
română, dotate cu materiale didactice moderne şi diverse care oferă un
cadru ambiental stimulativ pentru desfăşurarea activităţilor instructiveducative;
Bibliotecă şcolară;
Centru de Documentare şi Informare;
2 săli de clasa amenajate ca săli de sport, precum şi trei terenuri de sport
dotate corespunzător;
1 cabinet pentru desfăşurarea activităţilor de sprijin pentru elevii cu CES.

OFERTA CURRICULARĂ
LIMBĂ ŞI COMUNICARE
(Limba si literatura romana, Limba Engleza, Limba Franceza, Limba Latina)

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE
(Matematica, Fizica, Chimie, Biologie)

ARTE, TEHNOLOGII ŞI SPORT
(Educatie Tehnologica, Educatie Fizica si Sport, Educatie Muzicala/Plastica)

OM ŞI SOCIETATE
(Istorie, Geografie, Religie, Educatie Sociala/Cultura Civica)

CONSILIERE ŞI ORIENTARE
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR
CDS
(Informatica pas cu pas, Tehnologie si progres, Educatie Pentru Sanatate, Matematica Distractiva)

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE
Şcoala noastră organizează concursuri sportive,
programe artistice, evenimente semnificative
din viaţa şcolii şi a comunităţii.
Septembrie: Fesivalul Vinului;
Octombrie: Ziua Mondiala a Educatiei, In memoria Holocaustului;
Noiembrie: Ziua Internationala pentru Toletanta;
Decembrie: Ziua Nationala a Romaniei,
Concursul de matematica judetean “Ion Ionescu”; Sarbatoarea
Craciunului;
Ianuarie: Poetul national Mihai Eminescu;
Februarie: Ziua Portilor Deschise;
Aprilie: Programul National: “Scoala altfel”;
Mai: Ziua Europei, Ziua Victoriei în Europa, Proclamarea
Independentei de stat a Romaniei;
Iunie: Ziua Copilului.

Şcoala noastră a dezvoltat o serie de parteneriate şi se află implicată în
proiecte menite să aducă plus-valoare activităţii de la catedră. Printre
acestea merită menţionate colaborarea cu Fundaţia “Mereu Aproape”,
sau Asociaţia “Curtea Veche”.
Nu în ultimul rând în şcoală funcţionează un ansablu de dansuri
populare şi un curs de chitară. In ultimii 3 ani, a fost organizat
programul “Scoala ta de vară” cu ateliere de lucru, alaturi de voluntari
- elevi din liceele ploiestene, formatori, cadre didactice ale scolii sau
de la asociatii partenere. Colaborăm fructuos cu Căminul Cultural şi
Biblioteca Comunală.

În Şcoala Gimnazială “Ion Ionescu” Comuna Valea Călugărească,
activităţile educative şcolare şi extraşcolare desfăşurate sunt
diversificate şi de bună calitate. Acoperind o gamă largă de interese ale
copiilor, părinţilor şi comunităţii.
Sunt organizate pregătiri suplimentare atât pentru elevii cu ritm
lent de învăţare dar şi pentru elevii capabili de performanţa care
participă la olimpiadele şi concursurile şcolare.
Deasemenea se organizează pregatiri cu elevii care susţin
Evaluarea Naţională.
Programul de activităţi educative şcolare şi extrascolare cuprinde
acţiuni ce îşi propun să valorifice şi să extindă conţinuturile
programelor şcolare în vederea dezvoltării competenţelor elevilor de
adaptare la viaţa reală.

