
Scurt istoric al şcolii şi comunităţii. 

Localitatea Pătrăuţi, ca asezare românească, se înalţă pe temelii străvechi, 

ca temeliile întregului neam românesc, deşi istoria lui este destul de modestă, 

iar asupra începuturilor sale mai stăruie îndoieli şi încertitudini cauzate de 

isuficienţa izvoarelor scrise, fie de caracterul lor ambiguu.  

“Se spune din bătrâni că localitatea aceasta a fost întemeiată din început pe 

malul râuluiSuceava, deci nu era aşa departe de acel râu ca în ziua de azi. Şi tot 

din bătrâni a rămas vorba că locuitorii vechiului sat prinzând odată de veste de 

o năvală a păgânilor asupra lor, au aruncat lucrurile cele mai scumpe şi 

clopotele bisericii într-o fântână şi şi-au astupat-o, apoi au fugit în pădurile 

despre miază noapte făcându-şi acolo locuinţi nouă şi astfel punând temelia la 

Pătrăuţiul de astăzi. Pătrăuţeni arată încă şi acuma locurili din ţarina de azi, 

numite Sălişte, la Ţintirim şi al Soci. Şi în adevăr că în locul La Soci se cunosc 

încă bine rămăşitiile de petre şi cărămizi mărunţite dintre nişte tufe de soci, 

unde se zice că a fost sfântul altar” ¹ 

Comuna Pătrăuţi este situată la 10 km N-NV de Municipiul Suceava de o 

parte şi de alta a drumului European E – 85. Teritoriul acestei comune se 

mărgineşte la N cu Calafindeşti, la E cu comuna Mitocu Dragomirnei şi 

municipiul Suceava, la S apa râului Suceava îl desparte de comuna Şcheia, iar 

la V cu comuna Dărmăneşti. 

Localitatea Pătrăuţi a existat încă de pe vremea lui Alexandrul cel Bun. 

Într-un document ce se află la arhivele statului am găsit următoarea menţiune 

făcută de domnitorul Alexanru cel Bun: “Facem ştire tuturor cui se cade a şti 

pentru adevărata slugă şi credincos boierul nostru dumnealui Vlad Adiş, carele 

au slujit noao cu dreptate şi cu credinţă. Pentru aceia vâzându că-i drept şi 

credincioasă slujba către noi l-am miluit pre dânsul cu osebită milă a noastră şi 

i-am dat şi i-am întărit lui întru a noastru pământ al Moldovei satul anume 

Pătrăuţâi la Suceava…”² 

După însemnările oficiale ale conducerii şcolii din Pătrăuţi (Cronica şcolii), 

şcoala din Pătrăuţi a fost inaugurată la 1860.  

Iată ce zice acestă cronică.: “Învăţământul adevărat a început în anul 1860, 

instruind primul învăţător, Grigore Botezat, primii 4 ani copii în casa sa 

proprie”³. Dar într-o corespondenţă publicată în “Gazeta Bucovinei” Se zice că 

în comuna aceasta “se află şcoală poporală acu de peste 40 de ani, ceea ce dă 

de înţeles că şcoala de aici a trebuit să existe cam de la anul 1856 sau 1857 

încoace”. 



Din citata “Cronica Şcolii” extrag după cum urmează: “ În anul 1864 s-a clădit 

localul acesta pe toloacă ca şcoală poporală de clasă, da nu de cărămidă cum 

se află acum ci de lemn. Când a fost gat de luat în seamă s-au strâns mai mulţi 

săteni sub conducerea antistelului comunal de atuncea, a domnului Făgăraş, şi 

arătăm prin spargerea păreţilor înaintea comisiei că în păreţi se află mult lemn 

putred, nu s-a luat şcoala în seamă. Aceast procedură s- a repetat de mai multe 

ori şi s-a întocmit referatul către antreprenor ca să despăgubească comuna cu 

500 de florini deoarece lemnul era putred. Cu cei 500 florini, cu lemnul vândut 

din şcoala cea putredă şi cun adaos de 50 florini din lada comunală s-a zidit 

apoi şcoala de cărămidă. Ca şcoală poporală de o clasă a fost şcoala aceasta 

până în septembrie 1890. În anul acesta s-a mărit şcoala cu o clasă care s-a 

zidit în ograda şcoalei celei vechi, de către antistele comunal Nicolae 

Turtureanu”4 

În anul 1890 şcoala s-a mărit cu o nouă sală de clasă, prin mutarea locuinţei 

directorului într-o clădire zidită în curtea şcolii vechi, şi prin transformarea 

celor două camere devenite libere în sală de clasă. În privinţa manualelor elevii 

din anul I aveau două cărţi: Carte de citire şi Matematica, iar elevii din ceilalţi 

ani aveau o carte nemţească. 

Pentru comuna de atunci care număra 130 de case, clădirea şcolii a putut 

satisface cerinţele de învăţământ în condiţii destul de bune, dar cu timpul 

populaţia şcolară sporind cu fiecare an tot mai mult, iar din anul 1905 

adăugându-se şi clasa a V-a s-a simţit nevoia unui nou local de şcoală. Astfel în 

1911 comitetul comunal a hotărât să construiască un local nou din cărămidă cu 

etaj acoperit cu ţiglă şi aceasta sa construit în partea de apus a şcolii vechi lipit 

de aceasta. În felul acesta comuna Pătrăuţi a ajuns să dispună de un local de 

şcoală destul de bun, având 6 săli de clasă în clădirea nouă alte 3 în clădirea 

veche, o cancelarie o locuinţă pentru director compusă din 3 camere şi o 

magazie. În anul 1948 s-a înfiinţat grădiniţa de copii în fosta locuinţă a 

directorului. 

Unitatea şcolară a comunei Pătrăuţi a continuat să se dezvolte în raport cu 

noile condiţii sociale create. Astfel la începutul lunii mai 1969 a început 

construirea unei noi anexe de şcoală care s-a terminat în septembrie 1970. 

Această nouă anexă a şcolii cuprinde 9 săli de clasă o sală de sport o 

cancelarie şi o direcţiune, fapt care a prilejuit funcţionarea claselor a IX şi a X. 

În august 2001 şcoala veche construită în 1864 a fost cuprinsă pentru reparaţii 

de consolidare şi extindere cu un etaj, lucrările continuând până în anul 2004 

când s-au finalizat.  

În anul 2006 Şcoala cu clasele I-VIII Pătrăuţi şi-a schimbat denumirea în 

Şcoala de Arte şi Meserii Pătrăuţi. 



În prezent la SAM Pătrăuţi avem: 20 săli de clasă şi grădiniţă; 1 cabinet 

informatică; o sală de sport(într-o sală de clasă); 2 terenuri de sport; 1 

bibliotecă(într-o sală de clasă); 1 cancelarie; 2 birouri; 1 secretariat; 1 arhivă; 

1 depozit de materiale didactice; 1 sală festivităţi; 1 magazie de lemne; 1 

depozit pentru lapte şi corn. 

Din anul 2007 am obţinut finanţare pentru construirea unei noi grădiniţie care 

este în curs de finalizare. 

Pentru viitor este prevăzută reabilitarea aripei vechi a şcolii care s-a tot amânat 

din cauza lipsei de fonduri. 

Ca din aproape toate localităţile ţării cei din comuna Pătrăuţi s-au ridicat de 

cursul timpului oameni de seamă care s-au făcut cunoscuţi şi s-au impus prin 

activitatea lor desfăşurată în timpul vieţii, contribuind la dezvoltarea socială, 

economică, politică şi culturală a ţării. Urmând cursurile învăţământului 

superior s-au format ca specilalişti: 17 doctori, 70 de ingineri, 18 procurori, 96 

economişti, 73 profesori, 4 preoţi, 32 ofiţeri.  

Tot din rândul şcolii noastre au ieşit 113 învăţători şi educatoare, foarte mulţi 

tehniceni, asistenţi medical, maistri, iar un număr foarte mare de elevi au 

absolvit cursuri licele precum şi diferite şcolii profesionale. 
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