
ANEXĂ 
la Regulamentul manifestărilor prilejuite de aniversarea 

 a 120 de ani şcolari ( 1892 – 1893  //  2012 – 2013 )  

care se vor desfăşura în cadrul proiectului “Paşi spre performanţă” 

  

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

din cadrul proiectului “Paşi spre performanţă” 

 În perioada mai – iunie 2013 vor avea loc în Şcoala Gimnazială „Sfinţii Voievozi” manifestările 

prilejuite de sărbătorirea a 120 de ani şcolari, manifestări incluse în cadrul proiectului „PAŞI SPRE 

PERFORMANŢĂ” (cod A.1.12 în calendarul activităţilor educative municipale la nivelul Inspectoratului 

Şcolar al Municipiului Bucureşti). 

Aceste manifestări vor fi următoarele : 

1. Campania “Un copil – o floare”, prin care fiecare copil sau adult oferă şcolii o floare de gradină. 

Perioadă de desfăşurare: intervalul 7 – 29 mai 2013. În curtea şcolii se va amenaja expoziţia de 
aranjamente florale , care va fi finalizată pentru 1 Iunie – Ziua Internaţională a Copilului şi va fi 

dedicată Zilei Internaţionale a Mediului. 

 

2. Concursul de arte vizuale şi literare “O şcoală din secolul al XIX-lea în competiţia viitorului” 

la care participă elevi din şcolile bucureştene înfiinţate înainte de anul 1900. Planşele, machetele, 

fotografiile sau orice reprezentare vizuala pot fi depuse până la data de  29 mai 2013, la sediul şcolii 

unde se vor expune, iar lucrările premiate vor participa la expoziţia organizată în holul sălii de 

spectacole, unde vor avea loc simpozionul şi spectacolul omagial. Lucrările literare vor fi publicate 

în revista şcolii “Clip – număr aniversar” (ISSN nr.1584 - 0786).  (tichet de participare pentru 

donaţie de 5 lei / lucrare).  

 

3.   Competiţiile sportive “TURNEUL VOIEVOZILOR” la care vor participa echipe de elevi, foşti 

elevi, părinţi, profesori şi alţi simpatizanţi care doresc să participe. Înscrierile se fac până la data de 

29 mai 2013 pentru următoarele sporturi : baschet, handbal, volei, fotbal, iar echipele pot fi “de 

băieţi” sau “de fete”. În funcţie de înscrieri meciurile se vor organiza în intervalul 5 - 6 iunie 2013 

în sala de sport a şcolii. Programarea meciurilor se va afişa până la data de 31 mai 2013. (tichet de 

participare pentru donaţie de 10 lei / participant - jucător sau spectator). 

 

4.  Realizarea primului volum din lucrarea monografică “Paşi spre performanţă - o şcoală din 

secolul al XIX-lea în competiţia viitorului”, prin activităţi de voluntariat. Lucrarea va putea fi 

achiziţionată la preţul de 50 lei. 

 

5. Tombola Aniversară prin care organizatorii oferă 10 premii care constau într-o excursie de 7 zile 

în Regiunea Veneto - Italia, în vacanţa de vară. Extragerea va avea loc pe parcursul spectacolului 

“Carnavalul Voievozilor”, iar tichetul de participare are valoarea de 50 lei. 

 

6.   Gala Performanţei – care însumează Expoziţia de arte vizuale şi Spectacolul omagial. În cadrul 

spectacolului omagial se va lansa şi primul volum din lucrarea monografică “Paşi spre 

performanţă - o şcoală din secolul al XIX-lea în competiţia viitorului”. Evenimentul va avea loc 

sâmbătă, 8 iunie 2013, la sala de spectacole a Colegiului Naţional „Sf. Sava”, str. Gral  Berthelot nr. 

23, sector 1 .  (Tichet de participare pentru donaţie de 50 lei / loc).   

 

7. “Carnavalul Voievozilor” la care pot participa elevi, părinţi şi foşti elevi. Evenimentul se va 

desfăşura sâmbătă, 8 iunie 2013, între orele 17.00 – 22.00, în curtea şcolii, cu invitaţi surpriză. 

(tichet de participare pentru donaţie de  20 lei / participant).  

 


