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La 14 septembrie 2015, peste 3,2 milioane de elevi s-au reîntors din vacanța de vară, pentru

NOUL AN ȘCOLAR 2015/2016

Primarul
Ioan Crișan

Festivitatea de deschidere a anului școlar la Școala Gimnazială Vladimirescu
Luni, 14 septembrie, la mijloc de toamnă, unitățile de învățământ (grădinițe, școli și
licee) a răsunat de freamătul și de zgomotul
celor peste 3,2 milioane de elevi care au început cursurile anului școlar 2015/2016.
În comuna Vladimirescu, festivitățile
prilejuite de începerea noului an școlar au
debutat la Școala Gimnazială din localitatea Vladimirescu, unde cei mai mici elevi,
care fac parte din Clasele Pregătitoare A și B,
au fost primiți de elevii mai mari, din clasele IVIII. Cu emoție și cu pași mărunți, cei mai mici
elevi au pășit cu sfială în curtea interioară,
fiind intimidați, parcă, de faptul că se aflau sub
privirile conducerii Școlii (prof. Daniela
Tomoiagă, director, respectiv prof. Ofelia
Kurunczi, director-adjunct), administrației
publice locale (primarul Ioan Crișan și
viceprimarul Mihai Mag), conducerii
Biroului de Poliție al comunei (agent principal Alin Drăgan), părintelui paroh Petru
Bercean Negrean (de la Parohia Ortodoxă
Vladimirescu I), directorului Casei de Cultură
din Vladimirescu (Dan Crișan) și invitatului de
onoare, Ioan Plaveți (consilier în cadrul
Consiliului Local al Municipiului Arad). Nici nu
era de mirare că în fața unor persoane care
reprezintă garanția bunului mers în comună,
cei mai mici elevi au căutat să facă o impresie
cât mai bună, în ciuda emoțiilor care i-au
cuprins.

Festivitatea a început cu o slujbă religioasă,
după care prof. Daniela Tomoiagă a dat cuvântul, în ordine, primarului Ioan Crișan, agentului-principal Alin Drăgan și consilierul Ioan
Plaveți.
* În alocuțiunea domniei-sale, primarul
Ioan Crișan a amintit rolul important pe care
îl are Școala în ceea ce privește educația elevilor, iar pentru aceasta, în deplină colaborare,
Primăria s-a îngrijit ca toate unitățile de
învățământ de pe raza comunei Vladimirescu
să beneficieze de cele mai bune condiții de
învățare.
* Șeful Postului de Poliție al comunei,
agent-principal Alin Drăgan, a atras
atenția asupra faptului că elevii au obligația să
respecte regulile de circulație, mai ales că,
odată cu începerea școlii, drumurile sunt mai
aglomerate dimineața, cu elevi și părinți care
se deplasează către Școală. Acesta a atras atenția că responsabilitatea ne revine și nouă,
adulților, pentru că dacă noi, cei mari și cu
experiență de viață, nu respectăm regulile de
circulație, cu greu o vor putea face copiii.
* Consilierul Ioan Plaveți, care a studiat
la Școala Gimnazială Vladimirescu, pe vremea
când se numea Liceul de Chimie Nr. 4
Vladimirescu, a spus că este emoționat să se
afle la un nou început de an școlar, deși au trecut ceva ani de când a terminat școala. În alocuțiunea sa, Ioan Plaveți a scos în evidență

Consilierul
Ioan Plaveți

Slujba de binecuvântare, oficiată de
pr. paroh Petru Bercean Negrean
faptul că administrația locală s-a îngrijit,
încă de pe vremea când era în Consiliul
Local Vladimirescu, să asigure cele mai
bune condiții de învățare elevilor din Agentul principal Prof. Daniela Tomoiagă
comună și se bucură că părinții și elevii pot
și prof. Ofelia Kurunczi
Alin Drăgan
constata personal acest lucru.
* Prof. Daniela Tomoiagă, directorul școlar.
De menționat este faptul că elevii din claseȘcolii Gimnaziale Vladimirescu a scos în evidență, în cuvântul de deschidere, necesitatea le I-IV de la Școlile din Horia și Mândruloc-Cicir
unei mai bune colaborări între Școală și au primit, din partea primarului Ioan Crișan și
Familie, mai ales că, așa cum a ținut să atragă a viceprimarului Mihai Mag, câte un ghiozdan,
atenția, elevii vin la școală cu bagajul de edu- complet echipat cu rechizitele necesare specicație pe care l-au primit acasă, în primii șapte fice clasei în care învață elevii. A fost un cadou
ani de viață, Școala având datoria de a le oferi neașteptat, dar primit cu bucurie, atât de
elevilor posibilitatea de a dobândi cunoștințele elevi, cât și de părinții acestora.
Așadar, un nou an școlar a început la jumăcare îi vor ajuta în viață.
tatea
lui septembie, iar de acum înainte, ziarul
Aceeași procedură cu privire la festivitatea
local
va consemna activitatea elevilor și a
de deschidere a noului an școlar a avut loc și
la Școlile Primare din Horia, respectiv cadrelor didactice de la unitățile de învățământ
Școala Primară din Mândruloc, cu menți- de pe raza comunei. Redacția ziarului
unea că în aceste localități preoții parohi dr. “Vladimirescu - Săptămână de săptămână” le
Adrian Murg (Horia) și dr. Flavius dorește tuturor cadrelor didactice, elevilor și
Ardelean (Mândruloc) au fost cei care au părinților acestora MULT SUCCES ÎN NOUL AN
CLAUDIU IACOB
oferit îndrumarea spirituală la început de an ȘCOLAR!

Mulțumim Fundației Antiohia pentru sprijinul
acordat școlilor din comuna Vladimirescu, oferind
cele peste 100 de ghiozdane pline cu rechizite
elevilor din Clasa Pregătitoare și Clasele I-IV!

În prim-planul imaginii sunt elevii care fac parte din Clasele Pregătitoare A și B, împreună cu învățătoarele lor
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