
 

Dragi elevi și profesori,  

Stimaţi părinţi și invitați,  

 

 

În numele echipei manageriale și al întregului corp profesoral, vă urăm tuturor un 

călduros bine ați venit și  revenit la școala! 

Nu întâmplător astăzi, am ales ca decorul în care pășiți să fie tricolor. La 1 Decembrie 

2018, vom fi părtașii unei sărbători majore - Centenarul Marii Uniri. Voi, dragi elevi,  trebuie 

sa învățați că istoria neamului românesc este ea însăşi o lecţie de viaţă, voinţă şi iubire! 

În an centenar așadar, este firesc să deschidem aceasta festivitate, prin intonarea 

Imnului de stat al României.   

        Astăzi, când pașii toamnei vă aduc înapoi către școală, deschidem un nou an pe care 

fiecare dintre noi, profesori, părinți și elevi ni-l dorim cât mai bun și cât mai bogat în 

satisfacții profesionale, cu multe realizări, cu credință și cu speranța într-o lume mai bună. 

Ca de fiecare data, începem cursurile anului şcolar 2018-2019 avându-vă pe voi, dragi 

elevi, drept prioritate. În primul rând, vreau să urez tuturor celor care trec pentru prima dată 

porțile acestei scoli și care ne-au ales pentru a descoperi împreună tainele cunoașterii, un 

călduros „Bine ați venit la noi în școală!”. 

 

Dragi bobocei și dragi elevi,  

Mă adresez vouă, în primul rând, sperând că, așa cum și eu îmi amintesc cu drag prima 

zi de școala, așa o veți face și voi; aveți în față 9 ani de viață, în care veți avea ocazia să 

descoperiți lucruri noi și frumoase, interesante și utile; doamna învățătoare care vă va călăuzi 

pașii în anii pe care-i veți petrece aici va deveni ”Mama sufletului și a minții voastre”;  vă va 

fi alături mereu și sperăm ca acești ani să fie cei mai frumoși și să-și pună amprenta asupra 

voastră într-un mod benefic.  

Școala Gimnazială ”Ion Minulescu” Pitești , va deveni o a doua casă, o casă în care 

veți învăța să fiţi colegi şi prieteni, să respectaţi şcoala care vă primeşte cu braţele deschise şi, 

nu în ultimul rând, să confirmaţi speranţele şi încrederea familiilor voastre. 

Unitatea în care învățați astăzi, este un lăcaș de prestigiu, care și-a câștigat un loc de 

frunte în învățământul argeșean. În școala noastră au învățat și mulți dintre părinții,  bunicii 

care se află alături de noi sau cadre didactice care predau astăzi în aceasta instituție. 

Reamintim așadar,  o tradiție pe care vrem s-o ducem mai departe.  

  Stau mărturie muncii depuse rezultatele la examenul de EN, unde promovabilitatea a 

fost de 94% , obținându-se 2 medii de zece si alte 2 note de 10 la matematica sau rezultatele 

obținute la olimpiade si concursuri.  

Dragi elevi, pe lângă bucuria revederii voastre, îmi exprim, în același timp, așteptările 

legate de puterea și de capacitatea voastră de invitare, care ne-a făcut, de-a lungul anilor sa 

fim mândri de voi. Si dacă peste ani, prin rezultatele muncii voastre, vă veți întoarce în 

comunitatea noastră ca specialiști valoroși, atunci vom ști ca munca noastră a fost răsplătita pe 

deplin. 

Este o ocazie potrivită să remarcăm aici și eforturile depuse de voi în cadrul 

Proiectului Erasmus+ ”Analysing moral values in films and acting out”. Vă felicit și vă urez 

mult succes în activitățile ce vor urma în cadrul mobilităților din Letonia și Italia! 

 

Stimați colegi, 

Ca în fiecare an, vă mulţumesc pentru dăruirea d-voastră, pentru profesionalismul de 

care daţi dovadă an de an; știți la fel de bine ca mine ca nimic nu poate înlocui ceea ce face un 

dascăl în clasa de elevi în care intră. Pe lângă faptul ca sunteți cei care formează profesioniști 



si oameni competenți pentru cerințele viitorului, așa cum spune si viziunea scolii noastre, 

dumneavoastră sunteți cei care ”modelează” suflete si-i ajuta pe copii sa se descopere. Vă 

dorim mult succes și putere de muncă în activitatea frumoasă și plină de responsabilitate pe 

care o desfășurați în educația tinerei generații si vă asiguram, încă o data de respectul și 

sprijinul nostru.  

Aceleași mulțumiri și urări le adresez întregului personal didactic-auxiliar si nedidactic 

care au depus toate eforturile ca aceasta instituție sa funcționeze, sa fie curata și primitoare. 

 

 Stimați  părinţi, 

Mă adresez dvs. în calitate parteneri statornici și dedicați. Vă împărtășesc emoțiile, dar 

vă urez să pășiți și să priviți cu încredere către școala și către dascălii care vă primesc cu 

inimile deschise. Nu uitați ceea ce spunea Nicolae Iorga: ”Școala este tot ce vezi și tot ce auzi. 

Ea trebuie să te învețe să fii propriul tău dascăl, cel mai bun , dar și cel mai aspru”.  O 

colaborare strânsă şcoală – familie este, fără îndoiala, calea cea mai potrivita pentru reușită 

copiilor noștri.  Suntem convinși că, deși timpul dumneavoastră înseamnă și îndeplinirea 

obligațiilor de serviciu, prioritatea cea mare vor rămâne copiii. În acest sens, vă așteptăm să 

fiți partenerii noștri. 

Nu putem să nu amintim relația de colaborare foarte buna avuta cu dvs. și cu Asociația 

”Elevii noștri”;  v-ați implicat cu dăruire în activităţile pe care le desfăşurăm cu şi pentru 

copiii dumneavoastră. Am remarcat pe parcursul acestor ultime două săptămâni de vacanță 

cum ați sprijinit profesorii diriginți sau învățători pentru amenajarea sălilor de clasă sau pentru 

mici reparații. 

În încheiere, vă urez tuturor un an şcolar frumos, cu rezultate cât mai bune de care să 

ne bucurăm cu toţii. cu bucurii, satisfacţii, împliniri, putere de muncă şi multă sănătate! 

Vlad Stanciu, seful de promoție 2014-2018 vă va preda astăzi CHEIA succesului, 

cheia Școlii Gimnaziale ”Ion Minulescu” Pitești!  

 

Director, 

Prof. Maria Cătălina Dumitrașcu 

 

      

 Școala Gimnazială       Succes în noul  
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   Pitești 

 

 


