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Scurta istorie a şcolii

- pretenţia înfiinţării şcolii se leagă de viaţa socio-economică a anilor 70: în oraşul
nostru s-a înfiinţat fabrica Matrica care a fabricat matriţe şi piese din fonte  în spiritul
vremii.

- din cauza faptului că fabrica la început s-a confruntat cu lipsă de personal specializat,
conducerea de atunci a conchis ideea înfiinţării unei şcoli care poate asigura
completarea de personal calificat al fabricii Matrica.

- ideea a fost urmată de punerea ei în practică şi în urma contribuţiei conducerii din acea
vreme, în data de 14 octombrie 1976 se publică hotărârea Consiliului de miniştri
conform căreia se pot derula lucrările construirii şcolii.

- în acea perioadă atât fabrica Matrica, cât şi instituţia în curs de construcţie aparţin la
Industria Chimică.

- în anul şcolar 1976-1977 a început procesul de predare la Şcoala Profesională
Industrială nr.1 (azi Liceul Tehnologic Bányai János), având un singur profesor
titular în persoana lui Papp András care totodată ocupă şi postul de director.

- în acea perioadă şcoala încă nu are clădire proprie, internat, cantină, atelier şcolar,
doar un corp profesoral ambiţios, care începe să amenajeze instituţia nou înfiinţată.

- construcţia complexului instituţional a început în toamna anului 1977, iar după o
scurtă pauză, lucrările se accelerează pe la mijlocul anului 1978:

 în iunie 1979 s-a predat atelierul şcolar
 în noiembrie 1979 clădirea şcolii
 în 1980 internatul
 în decembrie 1980 cantina
 iar la final în decembrie 1981 sala de sport.

- în anul şcolar 1979-1980 şcoala a luat în posesie complexul de clădiri încă nefinalizat,
iar la lucrările de finalizare şi-au luat contribuţia atât personalul didactic, cât şi elevii.

- odată cu construcţia au amenajat şi grădina şcolii, şi nu în ultimul rând au construit un
pod pe râul Szejke; în anul şcolar 1981-82 au planificat şi construit cabina
portarului.

- încă de la începuturi finanţatorul primordial – poate chiar unicul – este Industria
Chimică.; iar conform însemnărilor în perioada 1977-1982 şcoala a primit 1.825.000
lei pentru dotare

- în anul şcolar 1980-1981 creşte semnificativ numărul claselor cu predare în limba
română.

- în anul şcolar 1981-1982 corpul profesoral a întrunit 42 de profesori din care doi de
etnie română, iar unul de etnie germană.

- anul şcolar 1989-1990 începe cu 20 de clase cu predare în limba română şi 9 clase cu
predare în limba maghiară; în perioada de după Revoluţie elevii de etnie maghiară
din clasele cu predare în limba română cer transferul în clasele cu predare în limba
maghiară, iar astfel anul şcolar se încheie cu 24 clase cu predare în limba maghiară şi
5 clase cu predare în limba română — în total sunt 982 de elevi în şcoală din care
956 sunt maghiari, iar 26 elevi sunt români.
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- în urma schimbării regimului din 1989 metalurgia şi industria constructoare de maşini
intră în declin, iar şcolile care se aflau sub îndrumarea acestor intreprinderi
industriale, asemenea fabricilor, au intrat în declin.

- conducerea şcolii (domnul director Pálhegyi Pál) e nevoită să găsească „noi
modalităţi; deoarece în judeţul Harghita la începutul anilor 90 specializarea
economie exista doar la Miercurea-Ciuc, conducerea şcolii a decis ca în anul şcolar
1994-95 să înfiinţeze două clase cu profil economic (contabil).

- în anul şcolar 1990-91 s-a înfiinţat şi instruirea de programator asistent calculator
(postliceal), concomitent şcoala a fost dotată cu laborator modern de informatică, iar
în anul şcolar 1997-98 s-a înfiinţat singura clasă de informatică.

- în ceea ce priveşte şcolile profesionale, o perioadă au mai funcţionat clasele cu profil
electrotehnică şi construcţii maşini, însă aceste profile sunt reduse treptat în favoarea
profilurilor economice.

- în anul şcolar 1992-1993 pentru prima dată în oraş, în această şcoală începe predarea
gimnazială la clasele V-VIII dintre toate liceele oraşului, ceea ce va funcţiona până
în anul şcolar 2005-2006 cu o clasă, respectiv cu două clase paralele.

- în anul şcolar 2003-2004 a început predarea profilului turism profesional ca răspuns la
cerinţele economico-sociale ale zilelor noastre.

- la data de 27 mai 1994 are loc serbarea de inaugurare a şcolii, eveniment în cadrul
căruia i se atribuie şcolii numele de „Kós Károly.”

- în anul 2008 au început lucrările de reabilitare a şcolii care au fost finalizate în anul
2015 cu sprijinul eficace al consiliului local.

- începând cu anul şcolar 2009/2010 şcoala noastră îşi întâmpină elevii cu internat,
cantină, sală de sport şi sală de specialitate conform cerinţelor Uniunii Europene.

- Şcoala noastră dispune şi de Asociaţia Autonomă a Elevilor, care funcţionează
eficient- Consiliul Elevilor din Liceul Kos Karoly („KODIT”), al cărui scop este
dezvoltarea creativităţii elevilor şi asigurarea unui mediu prietenos.

- În fiecare an au loc diverse evenimente: concursul de cultură generală- Kós Károly,
Serbarea de Crăciun, Majoratul, excursii şcolare, Balul Bobocilor, concursuri
sportive etc.

- în internatul renovat camerele sunt dotate cu trei paturi şi cu baie proprie. Silenţiul
(perioada de pauză într-un internat) se ţine în cameră.

În zilele noastre predarea se realizează în cadrul următoarelor profile:

 tehnician economic - liceu
 organizator evenimente - liceu
 tehnician turism - liceu
 tehnician administraţie - liceu
 tehnician comerţ - liceu
 ospătar – şcoala profesională (şi sub formă de instruire duală)
 bucătar – şcoala profesională (şi sub formă de instruire duală)
 comerciant - şcoala profesională

În anul şcolar 2017/2018: ultimele medii de admitere au fost: profil economic 6,69, profil
turism 7.01


