Școala Gimnazială ”Radu Stanian”
Municipiul Ploiești

Şcoala Gimnazială
„Radu Stanian” Ploieşti
(fosta Şcoală cu Clasele
I-VIII Nr.1 Ploieşti ) situată
în strada Bobâlna, nr.76,
este continuatoarea Şcolii
Primare de Băieţi Nr. 6
„Dumitru Ştefescu
”Ploieşti , înfiinţată în anul
1888 , cu scopul de a
instrui copiii populaţiei
sărace din suburbia
„Sfântul Gheorghe” a
oraşului Ploieşti .

Încă de la început
a avut local propriu în
strada Grădinari (
devenită , în 1902
strada C.A. Rosetti , azi
strada Bobâlna nr. 26 ) .
Localul şcolii a fost
donat de Dumitru
Ştefescu , moşier şi
proprietarul unei mici
rafinării . Clădirea era
formată din patru săli
mari de clasă , încălzite
cu godine cu gaz metan ,
înlocuite în 1934 cu sobe
de teracotă .

În aceeaşi clădire a funcţionat şi Şcoala de
Fete Nr. 13 Ploieşti , înfiinţată în 1932 , devenită
prin Ordinul 8016 / 1934 , Şcoala de Fete Nr. 6
Ploieşti , a cărei circumscripţie şcolară cuprindea ,
la înfiinţare , zona părţii drepte a bulevardului,

începând de la statuia lui Radu Stanian , includea
locuinţele din apropierea Gării de Sud Ploieşti
până la Rafinăria Astra Română , Cartierul
Mimiu şi Bariera Rudului .În anul şcolar 1933 1934 şcoala va avea înscrise 120 de eleve în
patru clase.

Localul şcolii a fost
distrus parţial în urma
bombardamentelor aeriene
din timpul celui de- al
doilea război mondial. S-a
distrus şi o mare parte din
arhiva şcolii.
Şcoala de Fete Nr. 13
a funcţionat în anul şcolar
1947-1948 în localul din
strada C.A.Rosetti nr.35
, fostă prorpietate a
generalului Dima.
În 1956 , cele două
şcolii (care deveniseră din
1953 , Şcoala de 7 Ani
Nr.23 de Fete şi Şcoala Nr.
22 de Băieţi ) se unesc ,
formând o singură şcoală
mixtă cu numele Şcoala
Generală Nr.1 Ploieşti .

Între 1993 şi 1997 şcoala a
avut şi o clasă Waldorf , iar din
1997 în localul anexă al şcolii a
funcţionat Şcoala Postliceală ,
patronată de fundaţia F.E.G. cu
trei clase de finanţe ,
contabilitate şi agent vamal .

Şcoala a fost
modernizată. Cele
10 săli de clasă (în
care funcţionează
cabinete: de istorie,
geografie, limba şi
literatura română,
limba şi literatura
engleză, chimiefizică, matematică,
informatică ) sunt
dotate cu mobilier
nou.

În anul şcolar 1999 – 2000
numărul elevilor înscrişi a fost de
496, respectiv 252, în clasele I-IV,
şi 244, în clasele V-VIII .
În anul şcolar 2004 – 2005
şcoala era frecventată de 165 de
elevi la clasele I -IV şi 224 elevi la
clasele V-VIII. În anul şcolar 2010
– 2011 şcoala este frecventată de
166 la clasele I-IV şi 127 elevi
la clasele V-VIII.

La examenele de Evaluare Naţională, procentul de promovabilitate al
elevilor şcolii a fost an de an mai mare decât media pe judeţ si ţară, elevii reuşind
să fie admişi la colegii şi licee de renume ale şcolii prahovene .
Localul şcolii a suferit transformări în funcţie de necesităţile crescânde ale
populaţiei şcolare. În 1947 a fost achiziţionat localul din strada C.A.Rosetti nr.35,
care aparţine şcolii şi în prezent. În 1957 s -a construit laboratorul de fizică –
chimie, iar în 1959 atelierul de lăcătuşerie, primul din oraş de acest fel la vremea
respectivă, fiind realizat cu sprijinul Uzinei de Utilaj Chimic Ploieşti .

În 1965 şcoala a fost extinsă prin construirea unei noi aripi cu
etaj, dispunând de: patru săli de clasă, două grupuri sanitare,
cancelarie, cabinet medical, bibliotecă. În 1967 a devenit prima
şcoală din judeţ în care s -au „experimentat” clase de elevi
şcolarizaţi la vârsta de 6 ani. În 1977 s-a construit sala de sport , iar
în 1979 s-a inaugurat prima seră şcolară din Ploieşti. Încă de la
înfiinţare, în şcoală, s-a încercat punerea bazelor unei biblioteci
şcolare, constituirea ei făcându-se cu cărţi din donaţii (1933 –
173 volume, 1939 – 739 volume, 1943 – 799 volume, 2000 –
8718 volume, ajungând, în 2005, la 9258 de volume, iar în 2010
peste 11000 de volume).

Din septembrie 2004, şcoala capătă numele lui Radu Stanian
(1840-1897), fost primar al Ploieştiului ( februarie – iunie1883, ianuarienoiembrie 1890, ianuarie-martie 1896 ).
Între anii 1932 – 2010, directori ai şcolii au fost: Filofteia Stan ( 1932
– 1939 ), Lucia Nicolescu ( 1939 – 1947 ), Victoria Ionescu ( 1948 – 1950 ),
Ana Gheorghe ( 1950 – 1956 ), Maria Magirescu ( 1956 – 1963 ),
Constantin Teişanu ( 1963 – 1974 ), George Gorăneanu (1974 – 1980 , fost şi
inspector şcolar de biologie, creatorul serei şcolii ), Teodora Năstase
(1980 – 1998 ), Victor Iancu ( 1998 – 2004 ), Ion Banciu (2004 – în
continuare)

