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Az iskola rövid története

- az iskola alapításának igénye az 1970-es évek társadalmi-gazdasági életéhez
kötődik, megépült városunkban a Matricagyár, az akkori idők egyik
legkorszerűbb matricákat és öntvényből készült alkatrészeket gyártó üzeme

- mivel a gyár a kezdetekben szakember-hiánnyal küzdött, az akkori vezetősége
részéről megfogalmazódik a gondolat, miszerint létre kellene hozni egy olyan
iskolát, amely képes biztosítani a Matricagyár versenyképes szakember-
utánpótlását

- az elképzelést tettek követik, és az akkori vezetőség közbenjárására 1976. október
14.-én megjelenik az a Minisztertanácsi határozat, amely lehetővé teszi az iskola
építési munkálatainak elkezdését

- ekkor a Matricagyár, valamint az épülő oktatási intézmény egyaránt a Vegyipari
Minisztériumhoz tartozik

- az 1976-1977-es tanévben elkezdődik az oktatás az 1-es számú Ipari
Szakiskolában (ma Bányai János Szakközépiskola), egy címzetes tanárral Papp
András személyében, aki egyben az iskola igazgatói tisztségét is betölti

- ekkor még az iskolának nincs saját épülete, bentlakása, étkezdéje, tanműhelye
csak egy lelkes tanári csapata, akik elkezdik kiépíteni az új oktatási intézményt

- az iskolaközpont építése 1977 ősszén kezdődik el, majd egy rövid szünet után
1978 közepén gyorsulnak fel a munkálatok:

 1979 júniusában adták át a tanműhelyt
 1979 novemberében az iskola épületét
 1980-ban a bentlakást
 1980 decemberében az étkezdét
 majd végül 1981 decemberében a sport termet

- az 1979-1980-as tanévben, az iskola birtokban vette a még nem teljesen befejezett
épület-együttest, a végső simításokban a tanszemélyzet és a diákok is kivették a
részüket

- az építkezésekkel párhuzamosan kialakították az iskola kertjét, valamint hidat
építettek a Szejke patakára; az 1981-82 tanévben tervezték és építették meg a
portásfülkét

- már a kezdetektől az iskola legnagyobb – talán egyetlen - pénzügyi finanszírozója
a Vegyipari Minisztérium; a feljegyzések szerint 1977-1982 között az iskola
1.825.000  lejt kapott csak iskolai felszerelésekre

- az 1980-1981-es tanévben jelentősen megnő a román tannyelvű osztályok száma
- az 1981-1982-es tanévben az iskolai tanszemélyzet 42 főből állt, ebből kettő

román és egy német nemzetiségű
- az 1989-1990-es tanévet az iskola 20 román-, és 9 magyar tannyelvű osztállyal

kezdi; a változást követően a román tannyelvű osztályokban tanuló magyar
nemzetiségű diákok kérik az áthelyezésüket a magyar tannyelvű osztályokba és
így a tanévet 24 magyar-, és 5 román tannyelvű osztállyal fejezik be — ekkor az
iskolában tanulók száma 982, ebből 956 magyar és 26 román
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- az 1989-es rendszerváltást követően a fémipar és gépgyártás hanyatlik és az ilyen
jellegű ipari vállalatokhoz kapcsolódó iskolák akárcsak az illető gyárak válságba
kerültek

- az iskola vezetősége (Pálhegyi Pál igazgató) kénytelen „új utakat” keresni, és
mivel Hargita megyében a 90-es évek elején közgazdasági szakképzés csak
Csíkszeredában létezett, ezért az iskola vezetősége úgy döntött, hogy az 1994-95-
ös tanévben két gazdasági profilú (könyvelő) osztályt indít.

- az 1990-91-es tanévben elindult a segédprogramozói technikus (posztliceális)
képzés is, ezzel egy időben korszerű informatikai laborral szerelték fel az iskolát,
majd az 1997-98-as tanévben elindult egy osztállyal az informatikaoktatás is

- a szakiskolák terén még egy ideig fennmaradtak az elektortechnika és
gépgyártáshoz kapcsolódó osztályok, ezeket a szakokat viszont a későbbiekben
fokozatosan kiszorítják a gazdasági jellegű szakok

- az 1992-1993-as tanévben elsőként a városban, a középiskolák közül ebben az
iskolában kezdődik el az V-VIII osztályos gimnáziumi oktatás, amely egy-,
később pedig két párhuzamos osztállyal egészen a 2005-2006-os tanévig
fennmarad

- a 2003-2004-es tanévben elindult a Turisztikai szakoktatás, mintegy válaszképpen
napjaink gazdasági-társadalmi igényeire

- 1994. május 27.-én névadó ünnepségre kerül sor, ekkor veszi fel az iskola a „Kós
Károly” nevet

- 2008-ban elkezdődtek az iskola felujítési munkálatai, amelyet 2015-ben a városi
önkormanyzat hathatós segitségévek sikerült befejezni

- a 2009/2010-es tanévtől iskolánk Európai Uniós szabványoknak megfelelő
bentlakással, étkezdével, tornateremmel és szakteremmel fogadja a diákokat.

- iskolánk rendelkezik egy jól működő Diákönkormányzattal, a Kós Károly Diák
Tanács (KODIT), amelynek a fő célja a diákok kreativitásának fejlesztése és a
barátságos környezet megteremtése.

- minden évben különböző rendezvényekre kerül sor: Kós Károly vetélkedő,
Karácsonyi Előadás, Nagykorusítás, Iskolakirándulás, Gólyabál,
Sportrendezvények, stb.

- A felújított bentlakásban 3 ágyas szobák vannak, és mindegyikhez külön
fürdőszoba tartozik. A szilenciumokat a szobákban tartják.

Napjainkban a kovetkező szakokon történik az oktatás:

 gazdasági technikus - líceum
 rendezvényszervező - líceum
 turisztikai technikus - líceum
 közigazgatási technikus - líceum
 kereskedelmi technikus - líceum
 pincér – szakiskola (duális képzésben is)
 szakács – szakiskola (duális képzésben is)
 kereskedő – szakiskola

2017/2018: utolsó bejutási médiák a líceumi osztályokba: gazdasági 6,69, turisztika 7.01


