
SCURT ISTORIC 

 

      Cea mai veche şcoală din zonă, Şcoala Domnească şi-a deschis cursurile la  2 februarie  sau  1 aprilie 1842 în casa lui 

Teodor Ceraski, avându-l ca profesor pe protosinghelul Neofit Scriban.  

     Timp de 20 de ani şcoala a funcţionat în mai multe case particulare.   

În anul 1862 şcoala achiziţionează o  clădire  proprie pe str. Rădăşeni  

Prima construcţie  proprie a şcolii s-a inaugurat la 1 septembrie 1900, pe strada Sucevei, cunoscută acum ca "Şcoala veche 

sau corpul B..  

 

     În anul 1976 s-a construit o clădire cu 7 săli de clasă  în perimetrul Liceului "Nicu Gane”, care acum aparţine liceului. 

     În anul 1981 se construieşte o clădire cu 21 spaţii şcolare, pe str. Nicu Gane. Este Corpul A al şcolii, care cuprinde 

majoritatea     

     În anul 1992 aniversarea a 150 de ani de existenţă a şcolii a fost marcată prin dezvelirea unei plăci comemorative. 

     În anul 2012, la 170 de ani de existenţă, s-a editat o revistă omagială, numită “Glasul Şcolii” care a adunat în paginile ei 

crâmpee din istoria şcolii şi din activitatea actuală. 

     În istoria şcolii au existat patru etape:  

1842 - 1851 : şcoală publică de 3 ani;  

1851 - 1948 : şcoală primară de 4 ani de băieţi;  

1948 - 1964 : şcoală elementară mixtă de 7 ani;  

     Din 1964 până în prezent şcoală generală de 8 ani.  

     În 1917 cursurile şcolii au fost întrerupte, clădirea şcolii fiind folosită ca spital militar;  

     Între 1925 - 1926 pe lângă şcoală au funcţionat şi cursurile de ucenici;  

    În perioada celui de-al doilea război mondial şcoala a fost evacuată în judeţul Câmpulung Muscel, mobilierul şi materialele 

didactice  distrugându-se în totalitate;  

     Începând din 1948 instituţia funcţionează ca şcoala mixtă; 

    Numele şcolii a trecut prin diferite modificări:  

1842 - ŞCOLA DOMNEASCĂ;  

1859 - ŞCOALA PRIMARĂ DE BĂIEŢI NR.1 - FĂLTICENI; 

      La 3 mai 1860 şi în 1864,  Şcoala primară de băieţi  nr.1 Fălticeni a fost vizitată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, motiv 

de mândrie pentru acordarea denumirii în 

1900 - ŞCOLA PRIMARĂ DE BĂIEŢI NR.1 "ALEXANDRU IOAN CUZA" FĂLTICENI;  

      Între 1948 şi 1959 patronimicul "Alexandru Ioan Cuza" a fost omis tacit;  

1959 - ŞCOALA ELEMENTARĂ DE 7 ANI NR.1 "ALEXANDRU IOAN CUZA" FĂLTICENI;  

1987 - ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 "ALEXANDRU IOAN CUZA" FĂLTICENI;                         

2012 –ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ALEXANDRU IOAN CUZA” FĂLTICENI 

  


