Istoricul unității școlare
Anul înființării: 1936
Adresa unității școlare: Str. Anghel Saligny, nr.285, com. Liești, jud. Galați
Modificarea denumirii unității școlare de la înființare până în prezent:
• Școala Elementară de 4 ani nr.1 Șerbănești;
• Școala Elementară de 7 ani nr. 2 Șerbănești;
• Școala Generală cu clasele I-VIII nr.3 Liești;
• Școala Gimnazială nr.3 Liești;
• Școala Gimnazială nr.3, structură a Școlii Gimnaziale nr.4 Liești;
• Școala Gimnazială nr.3, structură a Școlii Gimnaziale Sfântul Nicolae Liești.
Activitate specifică: învățământ
Personalități care au marcat activitatea unității școlare:
Primul învățător din Șerbănești a fost Ion Cruceanu in 1895. Printre alți dascăli care si-au pus
amprenta în viața școlii se numără: Gheorghe Maria, Roșu Olga, Roșu Dumitru, Roșu Corneliu,
Roșu Marghita, Roman Alecsandrina, Hontaru Eroftei, Condur Sabin, Andone Nicolae.
Nume/prenume directori care au manageriat unitatea școlară de la înființare până în prezent:
Gheorghe Maria, Șorcaru Valerică, Condur Sabin, Olteanu Emil, Roșu Dumitru, Roman
Alecsandrina, Voicu Mirela- Elisabeta.
Date referitoare la unitatea școlară:
Școala a fost construită în anul 1936 ca școală de 4 ani cu denumirea Școala Elementară
de 4 ani nr.1 Șerbănești, com. Liești. În jurul anilor 1938-1940 aparținea de Școala Elementară
de 7 ani nr.2 Șerbănești, com. Liești. În anul 1963 s-a dat în folosință noul local cu 8 săli de
clasă, laborator și alte dotări care există și în prezent. Tot atunci a devenit Școala Generala nr.3
Liești cu 8 clase, care prelua Școala Elementară de 4 ani cu clasele I-IV. În acest an au fost
aduse de la Școala Elementară de 7 ani nr.2 Șerbănești clasele a VI-a și a VII-a, urmând ca
elevii clasei a IV-a de la Școala nr.1 Șerbănești să devină în 1963 elevii Școlii Generale nr.3
Liești. Localul vechi a devenit apoi secție de covoare si ulterior Grădinița nr.3 Liești, care
funcționează si astăzi cu doua grupe de preșcolari.
În 1963, luna septembrie, data înființării, director a fost dna profesoară Gheorghe Maria.
Au urmat apoi, în diferite perioade, directorii menționați anterior. Începând cu anul școlar 19641965 s-a transformat în Școala Generală cu clasele I-VIII, apoi, într-o perioadă de câțiva ani
școlari a avut și clasele IX-X. Pentru o perioadă scurtă, de aproximativ 3 ani, Școala nr.3 Liești
a fost școală coordonatoare.
Ultima reabilitare a avut loc în perioada 2011-2012, printr-un proiect cu fonduri
europene al Primăriei Liești, care s-a numit „Extindere și modernizare Școala cu clasele I-VIII
nr.3 Liești”. În urma acestui proiect, școala a obținut o sală de festivități, grupuri sanitare pentru
elevi și profesori atât la parter, cât și la etaj și reabilitarea tuturor spațiilor existente.

