Istoricul unității școlare
Anul înființării:

1940

Adresa unității școlare: Str. Anghel Saligny, nr.330, comuna Liești, județul Galați
Modificarea denumirii unității școlare de la înființare până în prezent:
• Între anii 1940-1945 unitatea școlară s-a numit Școala de 7 clase
• Între anii 1945-1948 unitatea școlară s-a numit Gimnaziu Unic de Șerbănești (
învățământ primar și gimnazial de 3 ani)
• Între anii 1948-1964 - Școală Elementară de 7 clase Șerbănești ( învățământ primar și
gimnazial de 3 ani)
• Între anii 1964-2005- Școala Generală nr. 4 Liești ( învățământ preșcolar, primar și
gimnazial)
• Între anii 2005-2010- Școala Gimnazială nr. 4 Liești ( învățământ preșcolar, primar și
gimnazial)
• Din 01.09.2012 - Școala Gimnazială ,, Sfântul Nicolae’’ Liești
Activitate specifică: învățământ
Personalități care au marcat activitatea unității școlare:
1.HODOROGEA CONSTANDACHE –învățător/decedat
2.PASCAL COSTICĂ –învățător /decedat
3.HÂNCU GHEORGHE-profesor de limba și literatura română /decedat
4.HÂNCU ADINA –profesoară de limba franceză/decedată
5.STOICESCU AURELIAN –profesor de limba și literatura română /decedat
6.LENTZ ANSELM –învățător, director /decedat
7.STAMATE FĂNICA –învățătoare pensionară
8.STAMATE GEORGETA –profesoară de fizică –chimie ,director -28 de ani , pensionară
9.STAMATE SĂNDEL –profesor de limba și literatura romană ,director 1973-1975, 19781980, 2009, poet membru al Uniunii Scriitorilor din România
Nume/prenume directori care au manageriat unitatea școlară de la înființare până în
prezent:
PASCAL COSTICĂ, GHEORGHE HÂNCU, STOICESCU AURELIAN, PASCAL
ȘTEFAN, LENTZ ANSELM, GHEORGHE MARIA, ROȘU CORNELIU, STAMATE
SĂNDEL, CIORÎȚĂ CRISTEA, ROȘU DUMITRU, STAMATE GEORGETA 1981-2009, ,
BOȚ CARMEN ALINA 2010-2013, COSTEA SELENA 2013 în prezent.

Date referitoare la unitatea școlară
Din structura inițială a localului școlii făceau parte 5 săli de clasă, o sală mare de
festivități cu scenă, o cancelarie și anexe( magazie și grup sanitar). În anul 1960, sala de
festivități este transformată în 2 săli de clasa, iar in anul 1964 localul se extinde cu 3 săli de
clasa si 2 săli de grădiniță.
În decursul timpului școala a fost supusă mai multor renovări si reabilitări,
schimbându-i-se acoperișul, tâmplăria exterioară și interioară, parchetate sălile de clasă, se
montează centrale termice pe gaz și Casa verde etc.
În 2012 se extinde cu o sală de grădiniță și grupuri sanitare interioare pentru
preșcolari.
În 2014 se amenajează grupuri sanitare interioare pentru elevi și cadre didactice.
Începând cu 01.09.2010, Școlii Gimnaziale nr. 4 Liești, i se adaugă ca structuri, Școala
Gimnazială nr. 3 Liești cu Grădinițele nr. 3 și nr. 4 Liești, conform deciziei I.S.J. Galați cu nr.
8179/16.08.2010, iar din 01.09.2011 Școala are serviciu de secretariat și contabilitate proprie,
conform deciziei I.S.J. Galați cu nr. 4671/01.09.2011.
Se propune schimbarea denumirii unității școlare din Școala Gimnazială nr. 4 Liești în
Școala Gimnazială Sfântul Nicolae Liești, lucru care se realizează prin hotărârea Consiliului
Local Liești cu numărul14/31.08.2012.

