Dragi elevi și profesori, stimați părinți,
Deschiderea anului școlar, în miez de septembrie, a devenit o tradiție și totodată un
moment inaugural, încărcat de bucurie, nostalgie și emoție. Este un nou început în care
investim speranțe, retrăind atât bucuria revederii, după o vacanţă binemeritată, cât și
emoţia primei zile de şcoală, pentru cei care trec pentru prima dată pragul unei săli de
clasă.
Dragi elevi, vă doresc să aveți un an școlar reușit, cu rezultate frumoase, și, la
momentul bilanțului, să dați motive de mândrie celor care v-au îndrumat pașii. Aveți
încredere deplină în puterile voastre, fiți receptivi și deschiși, fără să uitați că valorile
esențiale care stau la baza educației sunt respectul, toleranța, responsabilitatea și bunul
simț.
Stimați colegi, vă mulțumim pentru munca depusă în anul școlar trecut și vă
îndemnăm să răspândiți, și mai departe, înțelepciune și iubire, cultivând frumosul, binele și
adevărul. Nu doar profesionalismul și rigoarea științifică să vă definească actul educativ, ci
în egală măsură talentul pedagogic, comunicarea afectivă, știința de a înțelege vârste
diferite, aspirații și idealuri, niciodată aceleași în diversitatea și complexitatea naturii
umane.
Stimați părinți, vă mulțumim pentru efortul zilnic pe care îl faceți în susținerea
parcursului educațional al copiilor dumneavoastră și vă invit să vă implicați cât mai mult în
viaţa şcolii. Doar printr-un parteneriat real şi corect între şcoală şi familie vom putea avea
un învăţământ de calitate.
În dezvoltarea unei educaţii autentice pentru viaţă a copiilor noștri este esenţială
cultivarea unei legături statornice şi a unei cooperări eficiente între şcoală, familie,
comunitate locală. Adresăm astăzi mulțumirile noastre și reprezentanților administrațiilor
județene și celor locale pentru implicarea în buna funcționare a unităților de învățământ.
În ceea ce ne privește pe noi, reprezentanții Inspectoratului Școlar al Județului
Sălaj, vă asigurăm că vă suntem parteneri reali, dispuși în orice moment să vă susținem,
astfel încât, la sfârșitul anului școlar, să ne bucurăm împreună de reușitele copiilor noștri.
Vă dorim tuturor multă sănătate, putere de muncă, un an școlar foarte bun, cu
rezultate deosebite!
Inspector școlar general,
Prof. Maria POP

