
 
                      Stimați profesori, dragi elevi și părinți, 

La fel ca în fiecare an, în luna septembrie, deschidem larg porțile Școlii. 

În Anul Centenar se cuvine să privim cu recunoștință către cei care au pus 

bazele învățământului românesc, dar și spre cei care continuă an de an să 

formeze tineri pregătiți să facă față provocărilor societății de mâine. 

Iată de ce, deschiderea unui alt an școlar, pe lângă faptul că este un 

moment de sărbătoare, de bucurie a revederii după o binemeritată vacanță, 

reprezintă o nouă șansă de a dovedi că suntem încrezători în destinul nostru, că 

putem mai mult, că suntem, oricând, capabili de performanță. Dar în umbra 

marii performanțe stă întotdeauna o muncă asiduă, stă încrederea în noi înșine 

și, mai ales, stă dragostea; dragostea pentru tot ceea ce facem, dragostea pentru 

Omul sau oamenii de lângă noi. 

Dragi elevi, vă îndemnăm să conștientizaţi importanţa educaţiei şi 

implicit a şcolii, iar prin muncă, perseverență, curaj și voință să vă îndepliniţi 

cele mai îndrăzneţe visuri. Cultivați-vă mintea și inima prin lectură și străduiți-

vă să fiți, în fiecare an școlar, mai buni decât în anul care a trecut. Celor care 

abia intraţi în lumea şcolii sau care vă reîntoarceţi la ea, vă urăm ca 2018-2019 

să vă fie un an al bucuriei de a învăţa şi al visurilor împlinite. 

Stimaţi colegi, vă mulţumim pentru activitatea desfăşurată în anul şcolar 

precedent, reflectată în rezultatele elevilor dumneavoastră la examenele  

naţionale, precum şi la concursurile şi olimpiadele şcolare. Vă dorim sănătate, 

înţelepciune, putere de muncă şi cât mai multe reuşite profesionale în acest nou 

an şcolar. 

Dragi părinţi, avem convingerea că preţuiţi şcoala şi pe cei care o slujesc 

şi că aveţi multe aşteptări legate de viitorul copiilor dumneavoastră. Aceste 

aşteptări pot deveni certitudini doar printr-o permanentă colaborare a 

dumneavoastră cu şcoala şi comunitatea locală.  

Vă urăm ca 2018-2019 să fie un an şcolar cu multe bucurii şi realizări. 

În numele Inspectoratului Școlar Județean Sălaj și al meu, vă doresc 

multă sănătate, putere de muncă și mult succes în noul an școlar.  

Inspector școlar general, prof. MARIA POP 


