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I. Jelentkezni lehet az alábbi tagozatokra (tanulmányi területre) a Mohácsi Kisfaludy
Károly Gimnáziumba:
Hatosztályos tagozat - 0001 kód
− két idegen nyelv oktatása magas óraszámban
− az általános iskolában tanult nyelv folytatása kötelező (angol vagy német vagy német
nemzetiségi nyelv)
− 7. évfolyamtól 2. idegen nyelv (angol, német) emelt szintű oktatása
− horvát nyelv oktatása
− DSD I. (8. évfolyam, A2/B1 szint) ill. DSD II. (végzős évfolyam, B2/C1 szint)
nyelvvizsga lehetőség német nyelvből
− matematika magasabb óraszámú oktatása differenciált csoportokban
− a nyelveket és az informatikát csoportbontásban tanítjuk
− hetedik évfolyamon a testnevelés órák keretein belül úszás
− kollégiumi elhelyezés biztosított
− jelentkezés:
o hatodikosok jelentkezhetnek 2022. február 18-ig
o egyéni online jelentkezés a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program felületén
https://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/User/Regisztracio

o a jelentkezési lapot a 6. évfolyam félévi bizonyítvány másolatával a Mohácsi
Kisfaludy Károly Gimnázium, 7700 Mohács, Szepessy tér 6. címre kell küldeni
o a tanulói adatlapot az Oktatási Hivatal győri feldolgozó központjába – Oktatási
Hivatal 9001 Győr, Pf. 694. kell postázni
Ötévfolyamos angol nyelvi előkészítő tagozat - 0002 kód
− nyolcadikosok jelentkezhetnek
− két nyelv magas óraszámú oktatása (angol: évfolyamonként 17-5-5-5-5; második
nyelv német, haladó horvát, igény esetén francia: évfolyamonként 3-3-4-5-4 óra/hét)
− két nyelvi csoport mindkét nyelvből (angol és német) a nyelvtudás szintje alapján

− felkészítés nyelvvizsgákra:
o német nyelvből a német állam által szervezett B2/C1 szintű DSD II. nyelvvizsga
tehető a 12. évfolyamon
o ECL nyelvvizsga az iskolában angol és német nyelvből
−
−
−
−

matematika magasabb óraszámú oktatása differenciált csoportokban
informatika tantárgy magas óraszámú oktatása
felkészítés az ECDL vizsgára
az érettségi tantárgyakból egyéni választás szerint plusz óraszámban történő
felkészítés közép és emelt szintű érettségire
− a nyelvi előkészítő évfolyamon a testnevelés órák keretein belül úszás
− kollégiumi elhelyezés biztosított
4 évfolyamos emelt szintű haladó német tagozat - 0003 kód
− nyolcadikosok jelentkezhetnek
− a német nyelv emelt szintű oktatása
− a jelentkezők a német / német nemzetiségi nyelvet az általános iskolában több éven át
tanulták
− 4 tanéven keresztül 2 nyelv tanítása: választható 2. idegen nyelv: angol, francia
− a 2. idegen nyelv magasabb óraszámú oktatása (évfolyamonként 3-3-4-5 óra/hét)
− a matematika magasabb óraszámú oktatása differenciált csoportokban
− felkészítés nyelvvizsgákra:
o német nyelvből a német állam által szervezett B2/C1 szintű DSD II. nyelvvizsga
tehető a 12. évfolyamon
o ECL nyelvvizsga az iskolában angol és német nyelvből
− az érettségi tantárgyakból egyéni választás szerint plusz óraszámban történő felkészítés
közép és emelt szintű érettségire
− felkészítés az ECDL vizsgára
− 9. évfolyamon a testnevelés órák keretein belül úszás
− kollégiumi elhelyezés biztosított
4 évfolyamos haladó német nemzetiségi nyelvoktató tagozat - 0004 kód
− nyolcadikosok jelentkezhetnek
− a jelentkezők a német nemzetiségi nyelvet az általános iskolában több éven át tanulták
− az oktatás nyelve a magyar nyelv, a német nemzetiségi nyelv emelt szintű oktatása
mellett heti 1 óra német népismeret
− 4 tanéven keresztül 2 nyelv tanítása: választható 2. idegen nyelv: angol, francia
− a 2. idegen nyelv magasabb óraszámú oktatása (évfolyamonként 3-3-4-5 óra/hét)
− a matematika magasabb óraszámú oktatása differenciált csoportokban

− felkészítés nyelvvizsgákra:
o német nyelvből a német állam által szervezett B2/C1 szintű DSD II. nyelvvizsga
tehető a 12. évfolyamon
o ECL nyelvvizsga az iskolában angol és német nyelvből
− az érettségi tantárgyakból egyéni választás szerint plusz óraszámban történő felkészítés
közép és emelt szintű érettségire
− 9. évfolyamon a testnevelés órák keretein belül úszás
− kollégiumi elhelyezés biztosított
4 évfolyamos emelt szintű haladó angol tagozat - 0005 kód
− nyolcadikosok jelentkezhetnek
− a jelentkezők az angol nyelvet az általános iskolában több éven át tanulták
− 4 tanéven keresztül 2 nyelv tanítása: választható 2. idegen nyelv: német, haladó horvát,
francia
− a 2. idegen nyelv magasabb óraszámú oktatása (évfolyamonként 3-3-4-5 óra/hét)
− a matematika magasabb óraszámú oktatása differenciált csoportokban
− felkészítés nyelvvizsgákra:
o német nyelvből a német állam által szervezett B2/C1 szintű DSD II. nyelvvizsga
tehető a 12. évfolyamon
o ECL nyelvvizsga az iskolában angol és német nyelvből
− az érettségi tantárgyakból egyéni választás szerint plusz óraszámban történő felkészítés
közép és emelt szintű érettségire
− 9. évfolyamon a testnevelés órák keretein belül úszás
− kollégiumi elhelyezés biztosított
Az iskola a következő SNI-s tanulókat fogadja: látás-, mozgás és hallássérült.
II. Felvételi eljárás rendje
A 20/2012. EMMI rendelet és a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI
rendelet 2. számú melléklete szerint előírt határidők betartásával történik.
III. Felvételi vizsga
A hatosztályos tagozatra jelentkezőknek nincs felvételi vizsga, a 9. évfolyamra
jelentkezőknek központi felvételi írásbeli magyarból és matematikából
IV. A felvételi pont számítása

o a hatosztályos tagozatra jelentkezőknél a hatodikos félévi osztályzatokból:
magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, tanult idegen nyelv. Maximum
pontszám: 25.
Azonos pontszám esetén az iskolavezetés a sorrendet a jelentkezők korábbi tanulmányi
eredménye alapján dönti el.
o A 9. évfolyamra jelentkezőknél a felvételhez szükséges pontszámot a következők
szerint számítjuk:
✓ vizsgapontok: a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye alapján
matematika és magyar nyelv tantárgyakból –> 50+50=100 pont
✓ tanulmányi pontok: a magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika,
tanult nyelv 7. évvégi és 8. félévi osztályzatainak összege, szorozva
kettővel -> (25+25)*2=100 pont
A jelentkezési laphoz mellékelni kell a központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó
értékelő lap másolatát.
V. Tagozat indításának feltétele:
- elegendő számú jelentkező az adott tagozaton
VI. Az iskola bemutatása
A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium barokk épületében 1935 óta folyik tanítás. Az iskola
fő profilja a nyelvoktatás, az alapkompetenciák magas óraszámú, differenciált oktatása mellett.
A 11. és 12. évfolyamon az érettségi tantárgyakból egyéni választás szerint plusz óraszámban
történik a felkészítés közép és emelt szintű érettségire.
Az elmúlt években végzős diákjaink közel 70%-a jutott be különböző egyetemekre.
Az emelt szintű angol és német nyelvoktatás jó felkészülést biztosít a különféle
nyelvvizsgákra. (Spachdiplom és ECL vizsga iskolánkban is tehető.)
A 2020/21-es tanévben az érettségizők több mint 90%-a rendelkezett legalább egy közép- vagy
felsőfokú nyelvvizsgával.
A gimnázium nagy hangsúlyt fektet az iskolai projektekre. A lengyelországi és németországi
diákcserék jó lehetőséget biztosítanak a nyelvgyakorlásra, ill. más népek kultúrájának
megismerésére is.
A mindennapos testnevelés keretében diákjaink úszás- és társastáncoktatásban vehetnek részt.
A vidéki diákok számára a kollégiumi ellátás biztosított. Az iskolában menza működik.

