Dragi elevi, stimați părinți și colegi,
În mod simbolic, luna septembrie devine, pentru noi toţi, sinonimă cu începutul
unui nou an școlar, cu emoţiile unui nou drum în universul școlii.
Şcoala este spaţiul în care se adună energii, speranţe, visuri, în care se formează,
cu migală, tenacitate şi pricepere, mintea şi sufletul celor care constituie cea mai mare
avuţie a unui neam. De aceea, şcolile nu sunt doar clădiri cu o destinaţie comună, ci
devin valoroase prin modul unic în care interacţionează elevii, profesorii, părinţii şi
comunitatea.
În anul şcolar care tocmai începe, avem nevoie de implicare şi de coerenţă, astfel
încât fiecare şcoală din judeţul nostru să fie locul unde se împlinesc destinele elevilor, dar
şi ale profesorilor, locul unde energia, inteligenţa, potenţialul copiilor noştri sunt puse în
valoare şi canalizate spre realizarea de sine. De noi depinde, în mare măsură, să
transformăm cerinţele şi provocările noului an şcolar într-o reuşită.
Dragi elevi, sunteți invitați să faceți din școala voastră o a doua casă, să
descoperiți calea de a învăța cu drag, respectându-vă profesorii, să realizați că doar
educația vă oferă șanse reale de reușită în viață. Celor mai mici școlari le dorim integrare
rapidă și multe bucurii în lumea în care au intrat.
Stimaţi colegi, vă adresăm, pe acestă cale, mulţumiri pentru activitatea desfăşurată
în anul şcolar precedent şi vă felicităm pentru rezultatele elevilor dumneavoastră la
examenele naţionale, precum şi la concursurile şi olimpiadele şcolare. Colegilor
debutanți le urăm bun venit alături de noi și îi asigurăm de tot sprijinul nostru. Le
mulțumim și celor care și-au încheiat activitatea didactică, asigurându-i că tot ceea ce s-a
clădit temeinic, rămâne.
Stimaţi părinți, vă adresăm îndemnul să fiţi partenerii noştri în actul de formare,
deoarece numai împreună putem reuși să asigurăm educaţia tinerei generaţii şi să creștem
calitatea şi exigenţele formării şcolare şi profesionale. Ca să transformăm niște copii în
oameni adevărați, avem nevoie de înțelegerea, sprijinul și colaborarea dumneavoastră.
Un gând bun îl îndreptăm și spre reprezentanții comunităților locale, care ne-au
sprijinit în eforturile noastre în anul școlar precedent și suntem convinşi că, pe viitor,
vom găsi și mai multe căi de a acţiona împreună.
În numele echipei Inspectoratului Școlar Județean Sălaj vă doresc multă sănătate şi
putere de muncă, iar anul școlar 2019-2020 să ne aducă tuturor stabilitate, unitate și
împliniri profesionale!
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