
Cuvântul de deschidere a noului an școlar 2012-2014 

   Dragi elevi și părinți,  

Stimați profesori și invitați, 

          E toamna iar… şi odată cu ea îşi redeschid porţile instituţiile de 

învăţământ de pe întreg cuprinsul țării noastre, pentru a-i primi pe copiii mai mici sau 

mai mari, care, cu soarele-n priviri şi ochii întrebători, îşi caută grupa, clasa, dascălul. 

Iată-ne deci, în fața unui nou început de drum pe care pornim cu toții deopotrivă, cu 

elan și plini de speranță, dar pregătiți de noi provocări și de dorința de a fi mai buni, 

de a avea parte de cât mai multe împliniri și satisfacții. 

          Ne bucurăm noi, cei mari, să-i primim, aşa cum îi stă bine unei gazde 

adevărate, cu sufletul deschis, cu grădiniţa şi şcoala curate.  

         Pentru cele instituțiile școlare din comuna Buntesti, anul şcolar debutează 

cu clădiri bine puse la punct, cu săli proaspăt igienizate, cu grupurile sanitare moderne, 

cu apă în interiorul clădirii, cu încălzire centrala 

        Baza materială a instituțiilor noastre corespunde cerințelor unui învățământ 

de calitate. Mobilier școlar adecvat, nou în sala clasei pregătitoare, cabinetul de 

informatică, aparate și instrumente de laborator pentru orele de fizică, chimie, 

biologie, centru de documentare si informare unde copii pot citi si se pot informa.  

        Avem o școală minunată, modernă, primitoare și strălucitoare care poate 

oricând să concureze ca și dotare și amenajare cu orice altă școală din județ și din țară.      

        Ne bucurăm mult că autoritățile noastre locale au înțeles că școala aparține 

comunității și prin urmare, comunitatea trebuie să-și asume responsabilitatea în 

administrarea unităților de învățământ.Pe aceasta cale multumim Primariei comunei 

Buntesti, Domnului primar, Inspectoratului Scolar Judetean Bihor, D-lui ispector 

general,Dispensarului uman Buntesti,Doamnei doctorȚigan , Dispensarului uman 

Bradet, Doamnei doctor Tîrșar , tuturor parohiilor din comuna Buntesti , Politiei 

locale, agentilor economici cu care colaboram. 

        Începem cursurile anului școlar  cu speranța că toate realizările și eforturile 

noastre vor da roade, iar voi, dragi copii, veți beneficia de servicii educaționale de 

calitate. 

       Un nou an școlar înseamnă pentru voi încă o treaptă în drumul vostru spre 

cunoaștere, către lumină. Posibilitatea de a fi mai buni, mai drepți, cinstiți și demni 

ne-o dă educația primită în școală. Școala este cea care poate să creeze cel mai bine 

deprinderi de muncă ordonată, poate cultiva frumosul și poate da încredere în 

capacitățile intelectuale și de voință. 

       Să aveți convingerea că școala vă pregătește pentru viață, punând în valoare 

întregul vostru potențial intelectual și afectiv. 

       Dragi elevi, voi trebuie să conștientizați că ființa umană fără educație 

este sortită izolării și anonimatului, în vreme ce omul educat are șansa devenirii, 

a integrării în societate și când vă este mai greu, vă invit să reflectați la cuvintele 

lui Aristotel care spunea că ”rădăcinile învățăturii sunt amare, dar roadele ei 

sunt dulci”. 



      Așadar, pe acest drum al devenirii și al educației, ne angajăm împreună, elevi 

și profesori. Locul binecuvântat în care ne desfășurăm activitatea este școala. 

     În școală, dragii mei, veți afla lucruri noi, veți dobândi noi deprinderi, vă veți 

lărgi orizontul de cunoaștere, veți învăța să învățați, să descoperiți lumea din jurul 

vostru, dar și să priviți în interiorul vostru, în voi înșivă pentru a descoperi ce vreți de 

la viață și cum anume să dobândiți lucrurile dorite. 

      Este necesar, dragi elevi, să înțelegeți că trebuie să învățați nu atât pentru 

școală, cât mai ales pentru viață. Noi, profesorii, vă stăm alături, călăuze și prieteni 

mai mari la care puteți apela ori de câte ori aveți nevoie. Noi dorim să vă sădim în 

suflete încrederea și respectul pentru valorile umane fundamentale: binele, adevărul, 

speranța, munca, încrederea, responsabilitatea, seriozitatea, punctualitatea, toleranța, 

spiritul de echipă, aprecierea muncii celorlalţi, competitivitatea…Multumim cadrelor 

didactice din comuna Buntesti pentru munca si rezultatele obtinute in anul scolar 

2012-2013: 

     Şcoala a fost implicată într-o serie de activităţi de parteneriat pe teme 

diverse printre care amintim: Proiect Naţional  „Viaţa”,Parteneriat  

„Olimpicii cunoaşterii”, Proiect educaţional“Poveştile copilăriei mele”, 

Parteneriat“Noi despre noi“,Parteneriat “ Mărţişor - Tradiție şi simbol “,Protocol 

de colaborare cu Şcoala Gimnazială „Nicolae Popoviciu „Beiuş Parteneriat 

„”Clasicii noştri”, Parteneriat privind organizarea Centrelor Pilot de Învăţare şi 

Evaluare COMPER ,Protocol de colaborare cu poliţia Bunteşti , Proiect educativ 

„Pentru copii frumoşi, dinţi sănătoşi”, Proiect internaţional”Let s sing and share 

our traditional CHRISTMAS song” Parteneriat „Speranţa pentru România” 

Parteneriat - Concurs internaţional „Natura inspiră şi dăruieşte" , Festivalul  

Național  al  copiilor - Pro  Bambinii , Implementarea  și  evaluarea  

Proiectului  Național  "Lucian Blaga spirit  european"  

Datini  și  tradiții  pascale - S.Vulcaln Beiuș , "Paștele  din  sufletul  

copiilor" - Vlădeni - Botoșani , Praznicul  învierii  - Școala Gimnazilă Sf. Andrei 

- Brăila ,activități  desfășurate  în  săptămâna  "SĂ  ȘTIU  MAI  MULTE  

SĂ  FIU  MAI  BUN" : Festival  de  teatru "Un  crâmpei  de  bună  

dispoziție" - Nucet , Mergem  la  școală și  ne  jucăm - Lazuri  de  Beiuș ,  

Elevii  au  talent - Remetea , "Măicuța  mea "- N.Bolcaș  Beiuș , Concursul  

Mekki , Concurs  Olimpicii  cunoașterii , Concurs  cangurul  matematician . 

Toti elevii nostri au promovat examenele de Evaluare Nationala si au fost 

repartizati la liceu. 

 

     Un cuvânt special de bun venit adresez copiilor de la grădiniță, bobocilor de la 

clasa pregătitoare și de la clasa I, precum și elevilor din clasa a V-a. Adresez urări de 

succes tuturor elevilor și în mod deosebit elevilor din clasa a VIII-a pe care îi așteaptă 

un an greu, la sfârșitul căruia vor avea de susținut un examen. 

      Dragi părinți, vă asigurăm că vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a 

răspunde exigențelor Dumneavoastră. 

     Copiii D-voastră au profesori bine pregătiți, baza materială este modernă, 

localul este modernizat și vă pot garanta securitatea copiilor dumneavoastră atunci 



când sunt la școală și la toate activitățile organizate de și în instituția noastră. Vă 

rugăm să răspundeți chemărilor școlii pentru că fără o colaborare strânsă școală – 

familie este greu să reușim. 

     Înțelegem că viața în care trăim nu este ușoară, că timpul Dumneavoastră 

înseamnă îndeplinirea obligațiilor de serviciu, dar vă rugăm să înțelegeți că prioritatea 

cea mai mare sunt copiii D-voastră. Copiii sunt viitorul nostru.  

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

profesoral al școlii noastre și vă asigur de respectul și sprijinul meu.Vă doresc 

sănătate și putere de muncă în activitatea frumoasă și plină de responsabilitate pe care 

o desfășurați în educația copiilor . 

     Gândurile mele bune, încărcate de încredere și dorința de a conlucra mai bine în 

acest an școlar care tocmai se deschide azi, se îndreaptă către comunitatea locală, 

beneficiarul indirect al educației.  De aceea, afirm cu încredere, că reușita reformei 

în educație, de care se vorbește de atâta vreme, presupune implicarea reală a 

comunității locale, cea care deja contribuie în bună măsură la susținerea materială a 

procesului educațional. 

     Învățământul românesc are nevoie de noi toți, profesori, părinți, administrație 

locală și de toate instituțiile din comună: poliție, dispensar, agenți economici. Toți 

trebuie să punem umărul și sufletul pentru ca Școala Gimnazială din Buntesti să fie 

așa cum ne-o dorim. 

      Fie ca noul an şcolar să însemne atât pentru personalul didactic şi nedidactic, 

cât şi pentru copii şi părinţi, bucurii, satisfacţii, împliniri şi multă sănătate! 

      Așa să ne ajute Dumnezeu! 

                                                   Director,  

                                              Prof.Corbu Mirela            

 


