
            Dragi elevi și părinți,  
                  Stimați colegi, 
 
În data de 13 septembrie 2021, ora 9.00, încep cursurile 

unui nou an școlar, care se vor desfășura tot în condiții speciale, 
generate de pandemia noului coronavirus. Profesori și elevi 
deopotrivă, cu toții sperăm să ne desfășurăm activitatea cu prezență fizică, având în 
vedere respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție . 

Orice început este plin de emoții!  
Felicitări bobocilor de clasa a V-a și a IX-a care de astăzi fac parte din frumoasa 

„familie Blaga”- colegiu de elită din județul Alba -  și împliniri de suflet la început de 
an școlar celorlalți elevi care așteaptă bucuria revederii cu colegii de clasă! 
       A fi elev la Colegiul Național „Lucian Blaga” este o onoare și o 
responsabilitate – onoarea de a fi printre cei buni și responsabilitatea de a fi la 
înălțimea exigențelor pentru a duce mai departe renumele liceului nostru.  

 Dragi elevi, aveți încredere în forțele proprii, fiți curioși, creativi și riguroși în 
pregătirea voastră! Profesorii vă sunt aproape, iar adevărata educație se clădește în 
timp. 

 
 Dragi părinți, copiii dumneavoastră au profesori bine pregătiți profesional, 
interesați de educarea și formarea elevilor, fapt demonstrat și de rezultatele 
exceptionale obținute la Evaluarea Natională (promovabilitate 100%) sau Bacalaureat 
(promovabilitate 99%) în condițiile dificile ale unui an școlar desfășurat o lungă 
perioadă în sistem on-line. Este necesar să existe o relație strânsă școală-familie. Fără 
sprijinul dumneavoastră este greu să reușim,  mai ales în condițiile actuale. 
 
   Colegilor mei, cadre didactice de un real profesionism, le doresc sănătate, 
putere de muncă în frumoasa activitate pe care o vor  desfășura și îi asigur de tot 
sprijinul, atenția și respectul conducerii. 
 
 Gânduri bune la început de an școlar întregului personal al Colegiului 
Național „Lucian Blaga”- Sebeș! 
 

Anul școlar 2021-2022 să aducă bucurie  si multe succese ... tuturor ! 
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