Parteneri ai Şcolii Bilieşti
în anul şcolar 20112011-2012
Această prezentare este realizată în ideea de a mulŃumi tuturor persoanelor
care au fost alături de personalul didactic şi implicit de Scoala cu clasele IIVIII, Nr. 1, Bilieşti, atât în cadrul activitătilor educative, cât şi la nivel
administrativ, în anul şcolar 20112011-2012. Si facem referire aici la părinŃii care
au fost mereu alături de învăŃători şi diringiŃi, la părinŃii care au participat
la turnarea plăcii de ciment pentru miniterenul de volei şi baschet, dar nu
în ultimul rand la acei părinŃi care au participat la reparaŃiile ce ss-au
desfăşurat în luna iulie la nivelul şcolii şi al grădiniŃei, aceştia din urmă
fiind coordonaŃi de către domnul viceprimar.



La turnarea plăcii de
ciment pentru
miniterenul de volei
şi baschet au
participat următorii
părinŃi: Bîndar Viorel,
Cris
Cristea Costinel,
Grosu Traian, Puiu
Maricel, Tudose
Nicolae.

ReparaŃiile făcute în timpul curăŃenie de
vară au fost realizate de părinŃi şi voluntari
coordonaŃi de către actualul viceprimar al
comunei, Bândar Constantin Julian.
Julian.

Persoanele care au participat alături de viceprimar sunt: Florea Viorel,
Mihalache Nicu, Mihalache Sorin, Mihai Maricica, Moise Lizica,
Pascaru Maria, Taban Ionel, Tudose Adrian.















Alte persoane care au fost alături
de şcoală în acest an şcolar la
nivel administrativ:
- fostul viceprimar Mihalache
Aurel care condus microbuzul
şcolii benevol timp de 5 luni de
zile şi a răspuns prezent ori de
câte ori şcoala a avut câte o
problemă
- BunădimineaŃa Titi
- BunădimineaŃa Georgică
- Chiticaru Remus
- Dan Eugen
- Dima Cristi
- Oprea Geta
- Mihu Dan
- Puiu Sinica
- tuturor părinŃilor elevilor clasei a
VIVI-a, coordonati de doamna
profesoara Mihu Constanta

Activitate de voluntariat şi din partea
elevilor, care au început să bage în
magazie lemnele pentru iarna viitoare

Vă mulŃumim!


MulŃumim tuturor celor care nene-au fost alături şi
ne cerem scuze dacă am omis pe cineva.
BineînŃeles că sperăm întrîntr-o cât mai bună
colaborare şi de acum încolo.


Director, prof. Grigorică VioletaVioleta-Mariana

