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Profesorii și părinții vă vor ajuta să aveţi instrumentele necesare pentru a face faţă la provocarea continuă de a
esențial efortul vostru personal, este nevoie să deveniți din ce în ce mai interesați de școală, mai atașați de valo

Pentru cei care, cu emoție, trec pentru prima dată pragul școlii le dorim să fie o zi frumoasa, plina bucur

Dragi profesori, stimați colegi directori ai unităților de învățământ, vă mulțumim pentru munca depusă, 
vă cerem atașament față de școală, responsabilitate maximă în susținerea actului educațional, înţelegerea
educaţiei în societate și, mai presus de toate, dragoste pentru copii.

Urăm un bun venit cadrelor didactice debutante.

Mulţumiri și urări adresăm, de asemenea, întregului personal didactic-auxiliar și nedidactic care de
instituţiile de învăţământ să funcţioneze bine și să faciliteze accesul elevilor la resursele educaţionale.

Stimați părinți, vă invit să vă implicați cât mai mult în viaţa școlii, în parcursul educațional al copiilor
fiecare dată, pentru că numai un parteneriat real și corect între școală și familie poate susține un învăţământ de

În dezvoltarea unei educaţii autentice pentru tinerele generații este esenţială cultivarea unei legăt
cooperări eficiente între școală, familie, comunitate locală. Adresăm astăzi mulțumirile noastre Instituției Pre
județene și celor locale, primarilor localităților din județul Ilfov datorită cărora școlile își deschid porțile în cele m

Vă dorim tuturor multă sănătate, putere de muncă, un an școlar foarte bun și să nu uitați: copilul, în u
important! Faceți tot ce vă stă în putere pentru ca elevii să-și descopere potențialul, să le fie drag să vină 
ghidați, iubiți!

Inspector școlar general,

Prof. Maria-Gabriela ILISIE
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