Istoricul Şcolii cu clasele I-VIII Bogdan Vodă “Capu-Codrului”
Prima şcoala primară din satul Capu-Codrului s-a înfiinŃat în noiembrie
1890, când Bucovina era sub stăpânirea Imperiului Austro-Ungar. Şcoala primară
s-a înfiinŃat în contextul luptei societăŃilor culturale româneşti din Bucovina pentru
dezvoltarea învăŃământului rural şi a unor iniŃiative legislative ale autorităŃilor
imperiale şi provinciale în domeniul învăŃământului ce a făcut posibilă crearea
unei reŃele de şcoli primare în Bucovina la sfârşitul secolului al XIX-lea.
Primul director al şcolii a fost Trifon RăuŃ care a condus şcoala primară
până la moartea sa în 1928. Primul local propriu de şcoală s-a construit în 1894 cu
două săli de clasă, cancelarie şi locuinŃa directorului. Pe măsura creşterii populaŃiei
şcolare a crescut şi numărul posturilor didactice.
După moartea lui Trifon RăuŃ s-au succedat la conducerea şcolii pe
perioade scurte trei directori: Cimpoeş Emanuel (1928-1929), Orhean Ioachim
(1929-1930), Şandru Teofil (1930-1931). Din 1931 conducerea şcolii este preluată
de cel mai important director din perioada interbelică, Marcu Ion. El a condus
şcoala până în 1948. În 1936 şcoala avea 10 clase pe două cicluri de învăŃământ:
primar şi supraprimar sau secundar. În 1937 s-a extins clădirea şcolii cu trei clase
şi o cancelarie, populaŃia şcolara ajungând la patru sute elevi. În 1944 în cele 6
luni de ocupaŃie sovietică şcoala a avut de suferit , fiind grav deteriorată. Până
în 1947 s-au reparat toate stricăciunile, dar s-a pierdut o bună parte din arhiva
şcolii şi din materialul didactic.
Cea mai fertilă perioadă din istoria şcolii a fost cea de după Legea
învăŃământului din 1948. Directorii şcolii începând din 1948 au fost:
Guleac Eufrozina (1948-1952), Duca Dumitru (1952-1973), Mihăilă Constantin
(1973-1989), Brăteanu Maria (1989-2005), Enache Adrian (2005-2009). Din
septembrie 2009 este numită director Romanescu Ileana.
În 1949 s-a construit un nou local de şcoală în centrul satului la distanŃă
de 500 m faŃă de vechiul local, cu 4 săli de clasă. În 1971-1972 s-a extins localul
vechi de şcoală cu 4 săli de clasă pe doua nivele si o sală de bibliotecă. În 1982
s-au construit încă două săli de clasă între corpul vechi si corpul nou prin
transformarea vechiului cămin cultural. În 1985 s-a construit o sală de sport şi o
magazie. În 1985 s-a construit o sală de sport şi o magazie. În 1973-1974 s-a
construit terenul de handbal din curtea şcolii. Toate aceste construcŃii au fost
necesare deoarece populaŃia şcolară şi numărul de clase a crescut progresiv
începând din 1960 mai ales ajungându-se la un maxim de 440 elevi şi 18 clase
în anul şcolar 1983-1984. Din 1964 s-a trecut la învăŃământul de 8 ani iar între
1970-1974 s-a înfiinŃat prima treaptă de liceu: clasele IX-X. Din 1982 până în
1990 s-a reînfiinŃat treapta I de liceu.
În 1981 cadrele didactice s-au implicat activ în sărbătorile prilejuite de
aniversarea a 550 de ani de la înfiinŃarea satului. La 1 decembrie 1990 s-au
sărbătorit 100 de ani de la înfiinŃarea şcolii.

În 1955 s-a înfiinŃat o şcoala cu I-IV în cătunul de rromi łîmpoceni, dar
abia în anii 1988 -1991 s-a construit un local propriu de şcoala cu 2 clase,
cancelarie şi magazie.
Cele mai ample lucrări de reconstrucŃie şi reabilitare a şcolii s-au făcut
recent în anii 2007-2009, în perioada când la conducere a fost directorul Enache
Adrian. Lucrările s-au făcut cu o investiŃie guvernamentală şi fonduri europene şi
cu sprijinul Ministrului învăŃământului de atunci, dl AdomniŃei Cristian. S-au
demolat 4 săli de clasă ce erau construite din lemn, s-au zidit din cărămidă,
s-au făcut ample lucrări de reabilitare, modernizare după standardele actuale.
S-a construit şi o centrala termică cu două cazane de 80 CP. Şcoala are acum
10 săli de clasă, 2 săli de grădiniŃă, o cancelarie, un birou al directorului cu 2
încăperi, secretariat, bibliotecă, arhivă, o sală mare de festivităŃi la mansardă, 5
toalete cu apă curentă, o centrală termică, o magazie, o sală de sport şi un teren
de sport.
Şcoala are o bună dotare cu mijloace moderne de învăŃământ: un
cabinet de informatică, un cabinet de informare şi documentare profesională
dotat cu un calculator si un videoproiector, un cabinet al învăŃătorilor, dotat cu
calculator şi un video proiector, cabinete şcolare la aproape toate disciplinele de
învăŃământ dotate cu mijloace de învăŃământ moderne. De asemenea sunt
calculatoare în secretariat, cancelarie, biroul directorului. Există însă nevoie de o
platformă AEL şi calculatoare pentru desfăşurarea unui învăŃământ modern de
calitate la toate disciplinele.

