ISTORIC
Colegiul Național ”Mihail Kogălniceanu” a luat ființă la 23 octombrie 1878 prin Ordinul nr 11042
din 1878 ca Școală Secundară de fete de gradul I cu secție de profesională devenind la 14 septembrie 1893
Școală Profesională de fete la propunerea autorităților, oferind calificare meșteșugărească sau gospodăresc
familială. La 15 septembrie 1905, Primăria și Prefectura fac demersuri pentru reînființarea Școlii Secundare
de fete. Cu timpul, școala cîștigă un bine meritat prestigiu, iar anul școlar 1909 – 1910 reprezintă pentru
istoria liceului scoaterea din anonimat și recunoașterea deplină a eforturilor colectivului didactic de a ridica
această școală la nivelul educațional cerut de acele vremuri. Astfel, la 15 decembrie 1909 prin ordinul
ministerial nr 44532, Școala Secundară de fete primește aprobarea să-și schimbe numele cu cel ales de
colectivul de cadre didactice: ”Mihail Kogălniceanu”, iar patronul acestei școli să fie sărbătorit de Sf.
Arhangheli Mihail și Gavril. Motivul pentru care s-a ales pentru școală numele marelui om de stat și cultură
a fost acela că Mihail Kogălniceanu, deputat de Covurlui, alături de G. P. Mantu și V. A. Urechia au avut
însemnate contribuții la dezvoltarea instituțiilor de învățământ din Galați, la realizarea echilibrului dintre
dezvoltarea economică și cea culturală. Începând cu 1918, traiectoria educațională a liceului a fost una
ascendentă răspunzând nevoilor politice, economice și culturale ale comunității. Astel, în 1918 a devenit
liceu secundar de gradul II, în 1948 a devenit Liceul Mixt nr. 2, începând cu 1953 a funcționat ca Școală
Medie de 11 clase având cursuri de zi și fără frecvență, iar anul școlar 1969 a devenit anul primei promoții
de douăsprezece clase. Până în anul 1978 instituția de învățământ poartă numele de Liceul de matematicăfizică nr 1, iar în anul 1983 devine Liceul Industrial nr.11. În această perioadă elevii reprezintă cu prestigiu
liceul la olimpiade atât la faza județeană cât și la cea națională. Profilul claselor încearcă să mențină linia
teoretică de tradiție a liceului, respectând și profilele impuse de industrial. Sfărșitul anului școlar 1989 –
1990 este începutul noilor reforme în învățământ, iar liceul devine teoretic. În aprilie 1995 consiliul
profesoral adoptă ca ținută obligatorie uniforma de culoare albastru petrol.
Prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale Nr. 35871/11 aprilie 2000 devine Colegiul Naţional
„Mihail Kogălniceanu” ca urmare a îndelungatei activități educaționale și a performanțelor profesionale. În
anul 2007 liceul a obținut statutul de școală ENO cu indicativul RO20, iar elevii și profesorii au desfășurat
activități de voluntariat în cadrul programului internațional ENO-Environment Online din 2007 până în
prezent. Rezultatul acestor activități a fost concretizat prin plantarea în Aria protejată a Pădurii Gârboavele
de puieți de salcâmi și stejari în colaborare cu autoritățile locale.
În clasamentul celor mai bune licee, care a fost realizat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice
în baza mediilor de admitere la liceu și de la Examenul Național de Bacalaureat, Colegiul Național ”Mihail
Kogălniceanu” a ocupat locul 46 în anul 2014, locul 43 în anul 2015 și 2016 (conform Intuitex – comunități
care susțin educația). și locul 2 pe județ. Calitatea educației se reflectă pozitiv în rezultatele elevilor, acestea
fiind recunoscute atât pe plan local, național cât și internațional ceea ce demonstrează că și profesorii și
elevii sunt interesați de obținerea unor performanțe superioare ca urmare a creșterii calității procesului de
predare–învățare.
Pregătirea generală și de specialitate a elevilor liceului se situează, pentru majoritatea disciplinilor, la
nivelul performanțelor medii spre foarte bine în raport cu standardele curriculare actuale, astfel în anul școlar
2015-2016 procentul de promovabilitate este de 99,69% și 74,56% din elevii liceului au promovat cu
medii generale între 9 și 10. În ceea ce privește competiția la nivel național, liceul se poate mândri în 20122013 cu un premiu special la istorie și mențiune la sociologie și la olimpiada școlară de volei fete, iar
anul școlar 2013-2014 a fost mai bogat în rezultate la nivel național: premiul I la geografie, premiul II la
neogreacă și două mențiuni, la informatică și la limba germană. Recunoașterea calității actului didactic
desfășurat la nivelul liceului a fost recunoscut și la nivel internațional prin obținerea premiului al III-lea la
olimpiada elenismului de eleva Ciolacu Anca Claudia.
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