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Comuna adaposteste opt unitati de invatamant. In cinci gradinite
invata 184 de presscolari, iar in trei scoli I-VIII, 549 de elevi. Sunt
39 de cadre didactice, din care 28 navetiste.
Scoala generala Sanduleni
Prima scoala din comuna a fost infiintata in localitatea de resedinta
in anul 1911, pana atunci copiii din sat frecventand cursurile scolii
primare din Valea Rea. Aceasta a functionat in conditii
nesatisfacatoare in localuri inchiriate pana in 1924, cand capitanul
Rosetti a donat o cladire, in care s-au amenajat o sala de clasa,
cancelarie, iar in doua camere locuinta directorului. Cladirea s-a
dovedit a fi neincapatoare dupa cativa ani, in 1940 cursurile
desfasurandu+se in aceasta si intr+un local inchiriat.
Arhiva preluata de la aceasta unitate cuprinde informatii incepand
din primul an de activitate si este constituita din cataloage, registre
matricole si de prezenta, ordine, instrutiuni circulare primite de la
organele superioare si unele din rapoartele trimise de scoala.
Documentele pastrate releva insuficienta mobilierului si materialului
didactic, desi conducatorii scolii au solicitat de mai multe ori
autoritatilor judetene completarea acestora, precum si reparatii la
cladirea scolii, situatie care incepe sa se schimbe in bine dupa
reforma invatamantului.
Referitor la functionarea scolii, din arhiva rezulta ca, pana la
sfarsitul deceniului 3 a avut 4 clase, apoi 7 pana la generalizarea
invatamantului de 8 respectiv 1 ani, cu exceptia anilor 1948+1950,
cand au existat numai clasele I-IV, iar cursurile au fost frecventate
in fiecare an de peste 100 de elevi. In documente se mai
evidentiaza permanenta preocupare a cadrelor didactice de a
perfectiona invatamantul, activitatile culturale realizate de acestea
la nivelul satului si comunei, organizarea bibliotecii scolare, care pe
langa cartile primite de la Casa Scoalelor mai avea multe volume
donate de invatatori.
Scoala generala Versesti
In satul Versesti scoala a inceput sa funtioneze probabil in al doilea
deceniu al secolului trecut, date precise in legatura cu aceasta
neexistand din cauza faptului ca, in urma unui incendiu din 1968, a
fost distrusa vechea cladire a scolii, iar odata cu ea si cea mai mare
parte din arhiva creata pana in acel an, mai ramanand un numar
foarte mic de documente, dintre care informatii cu privire la
activitatea unitatii sunt intr-un registru de inspectii din perioada
1936-1958.
In acest prim an scoala functiona intr-un local inchiriat, cel propriu,
inceput in 1924 avand terminata una din cele doua sali de clasa in
1938, iar cealalta in anii urmatori razboiului.
In procesele verbale de inspectie se apreciza buna pregatire a
elevilor, rezultat al activitatii invatatorilor, chiar in conditiile in care
pana la reforma invatamantului, mobilierul si materialul didactic
erau insuficiente si in stare rea. Cu toate greutatile intampinate,
cadrele scolii au organizat in unitate o biblioteca, al carei numar de
volume era, in 1936, de 120, in anii urmatori imbogatindu+se cu noi
carti. Se evidentiaza, de asemenea, preocuparea personalului
didactic pentru organizarea si funttionarea, in tot timpul celui de-al
doilea razboi mondial, a cantinei scolare pentru elevii saraci,

produsele necesare obtinute de pe lotul unitatii si din donatii ale
locuitorilor.
Scoala generala Stufu
Activitatea scolii din satul Stufu a inceput in toamna lui 1921, avand
inscrisi in cls I 43 de elevi, iar in anul urmator in clasele I-II 44 de
elevi, celelalte adaugandu-se treptat, astfel ca in 1936 erau 68 de
copii in cl. I-IV. In urma reformei invatamantului unitatea ramane de
cls: I+IV frecventate in medie de 45+50 de elevi. Din arhiva creata
descoala s-au pastrat si preluat cataloage, registre matricole, de
prezenta, de intrare iesire si cateva din dosarele cuprinzand
corespondenta mai ales cea primita.
Documentele evidentiaza situatia scolara a elevilor si conditiile in
care s-a desfasurat invatamantul in localitate. Chiar daca in
perioada pentru care detinem documente institutia a functionat in
localuri inchiriate, ca urmare a preocuparii manifestate de
invatatori, mobilierul si materialul didactic a fost in cantitati
suficiente si bine intretinute.
Scoala generala Coman
In satul Gaidar, actualmente Coman, scoala si-a deschis portile in
1925, cursurile desfasurandu-se intr-o camera inchiriata pana in
anii razboiului, cand a fost dat in folosinta localul propriu, cu o sala
de clasa. Arhiva scolii este formata din cataloage, matricole, cateva
dosare cu instructiuni, circulare, ordine primite de la organele
superioare si rapoarte catre acestea si un recensamant al copiilor
de varsta scolara din sat intocmit in 1922 de directorul unitatii
similare din Sanduleni. La infiintare in scoala erau inscrisi copii
numai in cls. I, celelalte, pana la a VIIa, adaugandu-se an de an,
ajungand la 60-65 de elevi, iar dupa 1948 cursurile cls I-IV erau
frecventate de 40-45 de copii anual.
Scoala generala Mateesti
In anul 1940 locuitorii asezarii Mateesti, cu toata dragostea de a
avea scoala in sat, au inchiriat o casa pe care au amenajat-o,
facandu-i dusumea, soba si mobilier scolar, in urma carui fapt
institutia isi incepe cursurile. Scoala a functionat numai cu primele 4
clase pana in iunie 1979, cand, din cauza numarului mic de elevi,
si-a incetat activitatea.
Arhiva preluata de la aceasta scoala contine informatii asupra
modului de desfasurare a invatamantului in localitate, numarului de
elevi si situatia lor scolara, lipsind documentele create in primii 8
ani de activitate.
Scoala generala Tisa
In satul Tisa in perioada 1955-1974 a functionat o scoala cu clasele
I-IV, fiind desfiintata datorita numarului mic de copii care ii
frecventau cursurile. Arhiva pe care o detinem creata de aceasta
scoala, este formata numai din cataloage si registre matricole.

