


Clădirea şcolii a fost construită în 1966. Între anii 1966 – 1968 a funcţionat aici Liceul
Energetic Ploieşti, actual Grup Şcolar Energetic Ploieşti. Este o clădire de şcoală tip, cu 23
săli de clasă, 3 cabinete, 5 laboratoare, 1 ateliere, o sală de sport (din anul 1976), cabinet
logopedic, cabinet medical şi o bibliotecă cu peste 18000 de volume. Şcoala beneficiază
de un spaţiu verde cu o suprafaţă de 14000 m.p.

Începând cu anul 1968, funcţionează în această clădire Şcoala Generală cu Clasele
I-VIII nr. 24 Ploieşti. În anul 1995 fuzioneaza cu Scoala Generala nr. 30. O primă
schimbare a numelui are loc în anul 1998 – Şcoala cu Clasele I-VIII „Sfântul Apostol
Andrei” – iar cea de-a doua în anul 2004 – Şcoala de Arte şi Meserii „Sfântul Apostol
Andrei” Ploieşti. În anul 2007, Şcoala de Arte şi Meserii „Sfântul Apostol Andrei” devine
Grupul Şcolar de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”. În septembrie 2009, Grupul Şcolar de
Servicii „Sfântul Apostol Andrei” preia ca structură Şcoala Postliceală Sanitară de Stat. În
anul 2012, denumirea instituţiei se schimbă în Liceul Tehnologic de Servicii “Sfântul
Apostol Andrei”. Populaţia şcolară arondată şcolii, până în 1981, era de aproximativ 1000
de elevi. Începând cu anul 2000, se constată o scădere a populaţiei şcolare, încât în anul
şcolar 2004-2005 există un număr de aproximativ 700 de elevi, în prezent la L.T.S. „Sfântul
Apostol Andrei” sunt înscrişi 1190 de elevi.



De-a lungul, anilor au fost promovate mai multe profiluri: începând cu anul 1980 – clase cu profil de volei (băieţi
şi fete); din anul 1990 clase cu profil de limba franceză şi limba engleză intensiv; începând cu anul 2003 clase de
SAM din domeniile „Estetica şi îngrijirea corpului omenesc” şi „Turism şi alimentaţie”, elevii acestor calificări
continuând studiile prin anul de completare, şi apoi prin ciclul superior al liceului, ruta progresivă de calificare în
domeniul Servicii. Încă din anul şcolar 2008-2009 au fost înfiinţate clase ce aparţin rutei directe de calificare,
domeniul Servicii, şi clase de nivel 3 avansat de calificare prin şcoala postliceală, calificarea „Stilist”, cu finanţare de
la bugetul de stat. Începând anul 2009 se înfiinţează clase cu finanţare de la bugetul de stat, în domeniul Sănătate
şi asistenţă pedagogică, calificarea „Asistent medical generalist” şi „Asistent medical de laborator”. Un punct
tare al ofertei educaţionale este faptul că instituţia noastră este singura din judeţ care oferă şcolarizare în
domeniile „Sănătate şi asistenţă pedagogică” şi „Estetica şi igiena corpului omenesc” cu finanţare de la bugetul
de stat.

Şcoala facilitează pregătirea atât a elevilor din zona de Nord a oraşului, cât şi a celor din localităţile de
pe văile Slănicului şi Teleajenului. Înfiinţarea grupului şcolar/a liceului tehnologic s-a impus ca o necesitate
pentru a oferi pe piaţa muncii personal calificat în domeniul serviciilor în diferite nivele de calificare
profesională.

Oferta educaţională a şcolii este în permanenţă adaptată la tendinţele de dezvoltare socio-economice şi
prognoza ocupării forţei de muncă în conformitete cu Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea
Învăţământului Profesional şi Tehnic şi Planul Local de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi
Tehnic.In prezent, la scoala noastra invata un numar de 1333 de elevi.



Misiunea:
Misiunea Liceului

Tehnologic de Servicii ,,Sfantul
Apostol Andrei" Ploiesti este de
a promova cultura, traditia si
valorile europene, de a forma
viitorii specialisti in functie de
cerintele de pe piata muncii din
Uniunea Europeana.

Viziunea:

Absolvenţi conştienţi de
necesitatea adaptării la
dinamica evoluţiilor de pe piaţa
muncii locale, regionale,
naţionale şi europene.



Formarea unei atitudini deschise in relaţiile profesor-elev pentru crearea

unui climat favorabil obţinerii performantelor.
Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii nationale si

europene si la nevoile elevilor.
Implicarea activa a 70% din cadrele didactice in activităţi de

perfecţionare .
Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor .

Implicarea  partenerilor in procesul de instruire.
Asigurarea condiţiilor materiale optime pentru realizarea activităţii

instructiv- educative in concordanta cu cerintele europene
Reducerea anuala a ratei de abandon şcolar .

Formarea cadrelor didactice în vederea îmbunătăţirii activităţii
didactice si dobandirii de noi cunostinte si competente .
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Lansată în 2004 ca semn al recunoaşterii contribuţiei şcolilor româneşti la sprijinirea
eforturilor României de integrare în Uniunea Europeană, competiţia ,,Şcoală Europeană” este
recunoscută de instituţiile europene drept un exemplu de susţinere a parteneriatelor şcolare din cadrul
programelor europene pentru educaţie şi formare profesională.

Competiţia se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt
implicate în programele europene din domeniul educaţiei şi formării profesionale şi constă în evaluarea
calităţii şi coerenţei managementului şcolii, reflectat în documentele manageriale, precum şi a impactului
pe care activităţile derulate în cadrul proiectelor europene l-a avut asupra culturii organizaţionale şi a
ethosului şcolii. Odată obţinut, certificatul ”Şcoală Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei
ani, după care şcoala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obţinut. Certificarea
şcolilor cu titlul ”Şcoală Europeană” le conferă recunoştere şi prestigiu în cadrul comunităţilor
educaţionale, iar eforturile pe care le fac pentru menţinerea titlului obţinut, determină un interes tot
mai crescut pentru dezvoltarea de noi şi noi proiecte, ceea ce conduce la o îmbunătăţire a
managementului şcolar şi la dezvoltarea unei culturi organizaţionale solide.

Astazi, dupa 48 de ani, institutia noastra a primit, gratie eforturilor conjugate, ale factorilor
educationali implicati, titlul de „SCOALA EUROPEANA” 2014 – 2017.



Am învățat că …



… valoarea unei școli
este dată de valoarea
oamenilor ce o
slujesc.





… am învățat ca
cinstindu-ne
strămoșii, ne prețuim
trecutul.





… important este să
participi, nu să câștigi!
Adevăratul câștigător este
cel care își depășește
propriile limite.





… ajutându-i pe alții, te
ajuți pe tine însuți și nimic
nu contează mai mult în
viață decât ceea ce lași în
sufletele celorlalți.





… dacă viața este un
spectacol iar noi
suntem actorii ei, și
spectacolele ne pot da
lecții de viață.





… într-o societate europeană
nu te poți dezvolta în mod
izolat.
…multilateral și intercultural
nu înseamnă anularea
spiritului național.





… trebuie să lași
oamenii să te
cunoască pentru a te
putea prețui la
adevărata valoare.





… putem face
educație în recreație.





… am învățat că
descoperindu-ne țara,
putem apreciavalorile ei,
că nu urcușul muntelui e
important, ci panorama
pe care o ai de sus.





… o minte sănătoasă
nu poate exista dacât
într-un corp sănătos.





…„altfel” nu este
sinonim cu „slab
calitativ".





Toate aceste activitati au fost posibile multumiă
eforturilor depuse de toți factorii inplicați în actul
educațional:
 PARTENRII EDUCAȚIONALI
 CADRELE DIDACTICE DE LA LICEUL

TEHNOLOGIC DE SERVICII „SFÂNTUL
APOSTOL ANDREI" PLOIEȘTI

 PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR  DE LA
LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII „SFÂNTUL
APOSTOL ANDREI" PLOIEȘTI


