Dragi elevi și părinți, stimați colegi,

În fiecare an, în septembrie, trăim împreună intrarea/reintrarea noastră în rostul
fundamental al școlii și al învățăturii, asumat perpetuu de generațiile de școlari. Ne-am
despărțit de un an școlar care ne-a adus nouă, cadrelor didactice, și domniilor voastre, părinți
și elevi, multe bucurii. Suntem pregătiți pentru un alt început pe care ni-l dorim așezat sub
semnul speranței de mai bine, al încrederii în forța noastră, al echilibrului și al devotamentului
față de valorile înalte ale educației. Fiecare an școlar vine cu provocările lui, dezvăluind și
semnalând nevoile de schimbare, dar și constantele, ceea ce ne conferă identitate și nu trebuie
uitat ori abandonat. Vom fi, cu siguranță, atenți și receptivi la toate solicitările contextului
educațional actual și vom duce mai departe ceea ce am început.
Dragi elevi, școala este a voastră, ea trebuie să fie atât de încăpătoare, încât să
cuprindă toate așteptările, visurile, elanurile voastre. Priviți-o cu dragoste, intrați în ea cu
încredere, faceți din sălile de clasă un loc familiar și prietenos. Școala și cei care o slujesc sunt
calea spre descoperire și devenire, o cale deschisă, accesibilă tuturor. Celor mai mici școlari le
dorim să o descopere, iar celorlalți să o urmeze cu stăruință.
Dragi părinți, vă adresăm rugămintea să fiți alături de şcoală. Numai împreună putem
face din copiii dumneavoastră ceea ce aceștia merită. De la domniile voastre poate veni acel
sprijin decisiv care să ne ajute să găsim cele mai potrivite soluții educaționale. Vă urăm să vă
bucurați în acest an școlar de copii sănătoși, fericiți și silitori.
Dragi colegi, vă mulțumim pentru strădania, perseverența, credința în misiunea
noastră, demonstrate constant în timp, și pentru rezultatele obținute în anul precedent. Vă
adresăm rugămintea să le arătați respect și recunoștință celor care își încheie activitatea
didactică și să-i primiți cu toată deschiderea pe cei care, din această toamnă, ne-au devenit
colegi. Vă doresc să vă urmați și să vă împliniți visul pe care vi l-ați definit pentru anul școlar
2016-2017.

UN AN MAI BUN PENTRU O ȘCOALĂ MAI BUNĂ!
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