MOTO: „Învăţător de oameni înseamnă acel care e gata
oricând să înveţe şi are oricând despre ce să înveţe.”
Nicolae Iorga

Şcoala Coţuşca
Şcoala din satul Coţuşca s-a
înfiinţat, probabil, în urma
Reformei învăţământului din
1864. Deşi nu este menţionată
documentar
printre
şcolile
care funcţionau în anul şcolar
1864 – 1865, credem totuşi că
ea a fost înfiinţată în acelaşi
an sau în anul următor.
În anul 1876, învăţător la
şcoala din Coţuşca era Ion
Şcoleru, originar din Văculeşti,
judeţul Dorohoi. Învăţătorul
din sat a fost mobilizat şi
trimis pe front în sudul
Dunării, unde în toiul luptelor
şi-a pierdut viaţa.
În anul 1891 şcoala Coţuşca
funcţiona cu un învăţător şi 50
de elevi, având un local bun
de zid construit de către Al.
Gr. Văsescu.

După Primul război mondial,
la şcoala din sat, cu două săli
de clasă, numărul învăţătorilor
s-a mărit la trei, dar localul s-a
dovedit a fi prea mic pentru
numărul de clase şi elevi. În
anul
1913
a
început
construcţia şcolii din centrul
satului, cu trei săli de clasă,
amplasate între biserica veche
a satului şi căminul cultural.

Construcţia noului local a
durat până în 1928, fiind
inaugurată
la
deschiderea
anului şcolar 1928 – 1929. La
începutul
anului
1928,
învăţătorii Constantin Lungu,
Andronic Nistorică, Constantin
Ceică, Ioan Bordeianu şi alţii
au înfiinţat „ Casa de sfat şi
cetit George Coşbuc”.

În anul şcolar 1944 –
1945
la
Şcoala
primară
Coţuşca erau un număr de 5
posturi bugetare ocupate de
către
Gheorghe
Popovici,
Julieta Mironescu, Andronic
Nistoric, directorul şcolii, Ioan
Bordeianu, Mihai Filip.

În anul şcolar 1987 –
1988, conform unui Ordin
emis de Inspectoratul Şcolar
Judeţean, s-a înfiinţat clasa a
IX – a seral, iar în anul şcolar
1989
– 1990,
o realizare
remarcabilă pentru comuna
noastră a fost înfiinţarea
Liceului Teoretic.

În anul şcolar 2003-2004, conform adresei nr. 771 din 9.12.2003,
Grupul Şcolar Coţuşca si-a schimbat filiera teoretică în profil real,
specializarea matematică informatică în filieră tehnologică, profil
resurse naturale şi protecţia mediului, specializarea tehnician.
Alături de clasele de liceu, funcţionează şi o şcoală profesională cu
profil agricol în care sunt pregătiţi elevi pentru meseria de mecanic
agricol şi agricultor pentru culturile de câmp. Şcoala de ucenici a
funcţionat până în septembrie 2003 când, potrivit Legii
Învăţământului, şcoala devine de arte şi meserii, iar învăţământul
devine obligatoriu de 10 ani, faţă de 8 ani, cum a fost în perioada
1990 – 2003.

Şcoala din satul Ghireni a fost înfiinţată între anii 1901
– 1919 datorită activitatăţii desfăşurate în acea perioadă
de către inimosul învăţător Malec Temistocle, alături de
Alexandru Timofte, profesor titular din 1945, Leonidas
Malec şi Gheorghe Zadurovici, suplinitori din anul 1947.

Se poate afirma că şcoala Crasnaleuca a fost printre
cele mai vechi şcoli din judeţul Dorohoi. S-a înfiinţat în
anul 1865.... în anul 1869 funcţiona ca învăţător
Gheorghe
Epure.
Din
însemnările
învăţătorului
Constantin Durnea, aflăm că prima şcoală a funcţionat
într-o casă de locuit, care a dispărut acum, situată lângă
casa lui Gheorghe Apostol, până în anul 1879.

Şcoala din satul Nichiteni cu clasele I – IV s-a înfiinţat
în anul 1924, iar primul învăţător a fost Constantin Lungu din
Coţuşca, după care a urmat Grigore Ceanopu, din Mitoc.
La 22 mai 1954, raionul a aprobat proiectul
de amplasare a şcolii din satul Nichiteni,
construcţia
şcolii
fiind
încheiată
în
anul
1957.

În anul 1859 ia fiinţă şcoala primară din Cotu
Miculinţi, cu primul învăţător Gh. Temagiu, de 26 ani,
absolvent al cursului primar şi al şcolii preprandiale.
În anul şcolar 1864 – 1865 populaţia şcolară era
compusă din 6 elevi în clasa I, 8 elevi în clasa a II – a
şi 4 elevi în clasa a III – a.

În adresa nr. 6552 din 24 iulie 1956 se face cunoscut de către
secţia de învăţământ a raionului Darabani, Consiliului comunei Coţuşca:
…conform instrucţiunilor nr. 440 din anul 1996 ale Ministerului Educaţiei
Naţionale, vă facem cunoscut că, pentru anul şcolar 1956 – 1957, în
comuna dumneavoastră va lua fiinţă o nouă unitate şcolară în satul
Nicolae Bălcescu. Prima învăţătoare care a fost numită a fost Cazuc
Ana.

Din documentele de arhivă aflăm că şcoala Avram Iancu
funcţiona din anul 1938. Într-o adresă adresată de
inspectorul şcolar Gheorghe Ficiuc, inspectorului general al
plasei Lascar, se menţionează următoarele aspecte: …fiind
informat că şcoala din satul Ferdinand din plasa Lascar
funcţionează, având învăţătorul prezent la datorie şi având în
vedere că în plasa Başeu se găseşte şcoala Sarata Greacă,
vecină cu Ferdinand, a cărei cursuri nu s-au putut deschide
din lipsă de învăţători.
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Activităţi cultural-artistice ale grădiniţelor din comună

