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Acest motto trebuie sa ne ghideze pasii spre inceperea unui nou an scolar 2020-2021, un
an diferit, special.
In primul rand, doresc sa va urez pe aceasta cale un calduros „Bun venit!” in Scoala
Gimnaziala „George Toparceanu”.
Avand in vedere contextul actual si strictetea impusa de noile reglementari privind
evitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2, suntem nevoiti sa abordam in alta maniera
deschiderea acestui nou an scolar.
Iata-ne, asadar, astazi in fata unui nou inceput. Fiecare an de scoala aduce cu sine
momente de neuitat. Se spune ca anii de scoala sunt cei de care ne aducem aminte cu cel mai
mare drag peste timp. Cu siguranta, si acest an scolar va fi de neuitat! De noi depinde sa
respectam masurile impuse, sa ne protejam pe noi insine si pe cei dragi noua!
Cei ce sunteti in clase mai mari veti adauga in buchetul vietii un nou an, plin de
evenimente frumoase si multe alte descoperiri. Pentru voi, cei mici, astazi reprezinta prima zi
de scoala, prima zi din viata voastra de elev.
In ziua de 14 septembrie 2020, primul clopotel va suna diferit, va suna sa prevesteasca
acest an scolar atat de special. Dar, cu toate acestea, trebuie sa privim cu optimism si incredere
spre noi inceputuri.
Dragi parinti, fiti calmi si increzatori, va suntem alaturi! Stim ca va fi greu sa-i priviti de
la poarta scolii cum mai urca o treapta spre cunoastere! Ne dorim ca in acest an scolar
parteneriatul scoala-familie-comunitate locala sa functioneze pentru a sprijini elevii in lungul
drum al formarii.
Inainte ca primul clopotel sa-i cheme in salile de clasa, doresc sa le urez bobocilor de la
clasa pregatitoare ”Bun venit in familia noastra!” si, totodata, sa-i asigur pe parinti ca vor fi pe
maini bune! Tuturor celorlalti elevi le doresc sanatate multa, inainte de toate, si multa putere de
munca!
Multumesc intregului personal al scolii pentru eforturile depuse precum si pentru spiritul
de initiativa, colegialitate si coeziune, de fapt, pentru munca intr-o veritabila si performanta
echipa!
Fie ca acest an scolar sa ne aduca tuturor sanatate, forta si energie in fata greutatilor,
speranta si incredere ca orice obstacol, impreuna, il vom putea depasi!
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