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Dragi elevi și profesori, 

Stimați părinți și invitați, 

 

Iată-ne astăzi în fața unui nou început! Astăzi este prima zi din noul an școlar, o zi 

importantă pentru fiecare noi. Chiar dacă vacanța niciodată nu e suficientă, așteptăm cu nerăbdare 

una din cele mai mari sărbători ale toamnei, începerea școlii.  

Deschidem astăzi noul an școlar 2022-2023, pe care ni-l dorim cu toții mai bun, cu multe 

realizări frumoase, cu credință și speranță într-o lume mai bună.  

Școala noastră vă întâmpină nu numai cu sălile de curs curate și reamenajate, cu manualele 

pregătite, dar și cu sufletele deschise și cu urări de bine, atât pentru elevii și preșcolarii care ne 

calcă pentru prima dată pragul școlii și al grădiniței, dar, în aceeași măsură, și pentru cei ce revin 

aici. 

Pentru instituția noastră, anul școlar 2022-2023, începe cu clădiri bine puse la punct, cu 

baza materială corespunzătoare cerințelor unui învățământ de calitate. Avem o școală modernă, 

primitoare, curată, lucru posibil datorită implicării deosebite a asociației de părinți a școlii noastre, 

căreia îi mulțumim și pe această cale, precum și efortului întregului personal al școlii. 

Începem cursurile acestui an cu speranța că toate realizările și eforturile noastre vor da 

roade, iar voi, dragi elevi, veți beneficia de servicii educaționale de calitate. Dragi tineri, ne-am 

dori să considerați Școala „Ion Minulescu” drept a doua voastră casă și ca urmare, să-i respectați 

pe oamenii ei, fie profesori, fie personal administrativ, s-o îngrijiți, s-o păstrați și să o 

înfrumusețați. 

Fiți receptivi și deschiși pentru că volumul de cunoștințe, aptitudini, valori și sentimente 

obținut în perioada școlii îl veți purta cu voi toată viața! Nu uitați că educația autentică se bazează 

pe toleranță, respect, responsabilitate și bunul simți ca valori fundamentale. Dragi elevi, ceea ce 

veți realiza în această școală, va însemna enorm de mult pentru viitorul vostru, iar aceasta trebuie 

să vă dea încredere deplină în puterile voastre. Vacanța a trecut și odată reveniți la școală vă 
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așteaptă, dragi elevi, noi responsabilități. Pentru a desluși tainele acestei lumi, vă sunt alături 

cadrele didactice și împreună veți învăța tot ce este cuviincios și bine.  

Dragi părinți, în această școală copiii d-voastră primesc o educație de cea mai bună calitate. 

Aici ei învață să socializeze, să descopere lumea din jurul lor și tot acum se dobândesc calități care 

vor dăinui în timp precum: cinstea, hărnicia, onoarea, bunătatea. Dorim ca și de acum încolo 

colaborarea d-voastră cu școala să fie bună și chiar mai bună decât în anii precedenți, să vă 

implicați cu toată dăruirea în activitățile pe care le desfășurăm cu și pentru copiii d-voastră.  

Datoria noastră comună este să ne dăm silința să formăm din copilul nostru un Om și un 

caracter. Stimați părinți, vă urez să aveți parte de sănătate multă, să le fiți mereu alături, să vă 

bucurați de copiii dumneavoastră și să nu uitați – „Copiii dumneavoastră sunt și copiii noștri!”.  

Mă adresez acum dumneavoastră, stimați colegi, îmi exprim încrederea în corpul profesoral 

al școlii noastre și vă asigur de respectul și sprijinul meu. Dragii mei colegi, vă mulțumesc pentru 

dăruirea d-voastră, pentru profesionalismul de care dați dovadă an de an și vă urez sănătate și 

putere de muncă. 

Fie ca noul an școlar să însemne atât pentru personalul didactic, didactic auxiliar și 

nedidactic, cât și pentru copii și părinți, bucurii, satisfacții, împliniri, putere de muncă și multă 

sănătate! Mult succes tuturor! 
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