
 

Onoraţi invitaţi, stimaţi colegi și părinți, dragi elevi, 

 
Ne aflăm la finele anului școlar 2016-2017 când, ca de obicei, realizăm bilanțul 

muncii noastre de peste an, fie elevi, dascăli, părinți sau alte instituții interesate de 

actul educațional, de viitorul profesional al națiunii.  

 
Dragii elevi, vă transmit sincere felicitări pentu rezultatele frumoase pe care 

le-ați obținut și în acest an școlar, atât la învățătură și purtare, cât și la activitățile 

extracurriculare, fiind convinsă că școala a fost pentru voi un loc al cunoașterii, al 

trăirii autentice și că ați beneficiat de sprijin necondiționat și de o educație de calitate.  

Cu fiecare final de an ați mai facut un pas către desăvârșirea voastră 

profesională. Vă doresc o vacanță plină de bucurii și satisfacții, iar la anul să reveniți 

cu forțe proaspete pentru a vă urma parcursul spre viitorul pe care vi-l imaginați, pe 

care vi-l doriți. 

 

Stimați profesori, munca dumneavoastră este cea care influenţează destine. 

Aveţi puterea de a schimba mentalităţi, de a crea şi dezvolta atitudini, valori şi 

comportamente pozitive, de a determina în bună măsură modul în care tinerii se vor 

raporta la viaţă, pe tot parcursul lor viitor. Convingerea mea este că fiecare dintre 

dumneavoastră este o valoare care trebuie convertită în alte valori și de aceea vă 

mulțumesc pentru efortul și sacrificiul depus în modelarea caracterelor acestor tineri. 

 

Stimați părinţi, am rugămintea să păstraţi permanent legătura cu şcoala, să vă 

implicaţi într-o manieră tot mai activă şi mai susţinută în activitatea şcolii, să ne 

sprijiniţi în toate demersurile noastre pedagogice şi artistice, să aveţi întotdeauna o 

atitudine pozitivă şi constructivă faţă de şcoală, așa cum ați făcut-o și până acum, 

pentru ca efortul vostru conjugat şi continuu să conducă la rezultatele așteptate. 

 

Nu în ultimul rând, adresăm mulțumiri administraţiei locale şi celei centrale 

pentru sprijinul acordat în bunul mers al școlii, cu convingerea că și în continuare va 

depune eforturi considerabile pentru a asigura condiţii decente de învăţătură în şcoli.      

În ultimii ani, s-au făcut eforturi financiare importante în acest sens şi 

rezultatele se văd în foarte multe unităţi de învăţământ.  

 

În încheiere, doresc să transmit, din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Sălaj, vacanță frumoasă elevilor, un concediu binemeritat dascălilor, și nu în ultimul 

rând putere de muncă și sănătate părinților, iar Bunul Dumnezeu să vă îndrume pașii 

oriunde v-ați afla și în orice demers pe care-l veți întreprinde. 

 

 

Inspector școlar general, 

prof. Maria Pop 


