CABINETE SI
LABORATOARE

LOCALIZARE

LICEUL
,,simion stolnicu’’

Per aspera
ad astra!

CONTACT

http://liceulsimionstolnicu.ro
ADRESA:
str. Republicii, nr.30,
loc. Comarnic,jud. Prahova
E-MAIL:
lic.ss_comarnic@yahoo.com
TEL / FAX
0244/360112

Vă provocăm să deveniţi elevii
noştrii!

ADRESA:
str. Republicii, nr.30,
loc. Comarnic,jud. Prahova

TEL / FAX
0244/360112

Ce ne deosebeşte de ceilalţi?

Consiliul Şcolar al Elevilor implicat în
viaţa şcolii
Activităţi extraşcolare diversificate

 5 grupe de învățământ preșcolar
 8 clase de învăţământ primar;
 8 clase de învăţământ gimnazial;
 12 clase de învăţământ liceal;
 3 clase a IX a:
Clasa a IX-a Matematică Informatică
Filieră: Teoretică ,Profil Real
(28 locuri)
Specializare: Matematică- informatică;
Clasa a IX-a Uman
(28 locuri)
Filieră: Teoretică ,Profil: Uman
Specializare: Filologie;
Clasa a IX-a Protectia Mediului
Filieră: Tehnologică
(28 locuri)
Profil: Resurse naturale şi protecţia mediului
Calificare:Tehnician ecolog şi protecţia calităţii
mediului
9 clase X-XII, câte 3 pe nivel, cu aceleaşi specializări ca
si la clasa a IX-a.
Calendarul Evaluării Naţionale
03-07 iunie 2019
Înscrierea la evaluarea națională
07 iunie 2019
Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
18 iunie 2019
Limba şi literatura română - probă scrisă
20 iunie 2019
Matematica - probă scrisă
25 iunie 2019
Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor
(până la ora 12:00)
25 iunie 2019
Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 20:00)
29 iunie 2019 Afişarea rezultatelor finale

Balul Bobocilor,
Proiectul ecologic „ Gândeşte verde,
gândeşte curat!
Unitate reprezentativă a
învăţământului din oraşul Comarnic
 O şcoală de tradiţie ai cărei absolvenţi au
devenit
profesori,
ingineri,
medici,
economiști

Calendarul Admiterii în clasa a IX a
3-7 iulie 2019
Completarea opţiunilor în fişa de înscriere
4 - 8 iulie 2019
Verificarea fiselor editate de calculator
12 iulie 2019
Repartizare computerizata/ afisarea rezultatelor
15-18 iulie 2019
Depunerea dosarelor de inscriere

Istoric:
 în anul 1894, prin generozitatea prinţului
George Bibescu, care donează o parte din
moşia sa, se pune piatra de temelie a şcolii
noastre
Profesorii noştrii:
 personal calificat, cu experienţă, dedicat
profesiei, preocupat constant de formare
continuă
 membrii în Corpul Naţional de Experţi
Rezultate foarte bune ale elevilor la
examenele naţionale

încât oferă şanse egale pentru fiecare

Baza materială modernă a şcolii:
 18 săli de clasă
 2 laboratoare de informatică
 Laborator de fizică
 Laborator de chimie
 Laborator de biologie
 Bibliotecă
 Sală de sport
 2 microbuze şcolare

individ, indiferent de statutul social,

Cabinet de consiliere psihopedagogică

“Şcoala noastră oferă educaţie de
calitate şi diversifică activităţile, astfel

etnie,

cultură,

promovează

toleranţa,

cooperarea.”
“Vă aşteptăm să ne vizitaţi! “

Director
prof. Peticilă Elena

PLAN DE ŞCOLARIZARE
OFERTA EDUCAŢIONALĂ
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