
 

 

 

 

KAROLINA GIMNÁZIUM  

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 
2021-2022. TANÉVRE  

 

 

Intézményünk fenntartója a Boldogasszony Iskolanővérek Kongregációja (SSND). 

Felelősséggel választjuk nevelési mottóként a Boldogasszony Iskolanővérek Szabályának 

következő mondatát: 

„Mindazzal nevelünk, amik vagyunk, és amit teszünk.” 

 

 

Gimnáziumunkba olyan fiúk és lányok jelentkezését várjuk, akik: 

 

 nyitottak a keresztény értékrendre, 

 szeretnének alapos tudást szerezni és jól felkészülni az érettségi-felvételi vizsgákra, 

 szeretnék fejleszteni idegennyelvtudásukat több nyelvből is, 

 szeretnének egy összetartó közösség tagjai lenni, 

 érzékenyek társadalmi kérdések iránt, nyitott polgárai kívánnak lenni 

Magyarországnak és Európának, 

 nyitottak a társadalom problémáira, azokra aktívan reflektálni képesek. 

 

 

Arra törekszünk, hogy iskolánkban a diákok személyisége egyre harmonikusabb és teljesebb 

legyen, ezért az értelmi képzés mellett nagy hangsúlyt helyezünk a lelki, érzelmi, akarati és 

esztétikai nevelésre, valamint a manuális készségek és a mozgáskultúra fejlesztésére is. 

Alapelképzelésünk a teljes személyiség fejlesztése, ezért a művészeti oktatás iskolánkban 

intézményi keretek között zajlik. 

 



 

 

 
 

Becsatlakozási lehetőség a nyolc évfolyamos képzésbe: 
 

A 2021/2022-es tanévre a hetedik évfolyamra oldalirányú felvételt hirdetünk meg. 

 

A felvételi vizsga eljárásrendje, a felvételi pontszám kiszámítása: 

 

Hozott pontok –  magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv (angol 

vagy német) és természetismeret vagy biológia vagy földrajz vagy fizika  tantárgyakból 

5. év végi 6. félévi eredményei. 

 

Írásbeli felvételi vizsga magyar nyelv és irodalom, matematika és angol vagy német 

tantárgyakból, és szóbeli ismerkedés keretében tájékozódunk a jelentkezők szövegértési 

kompetenciájáról, valamint vallási és motivációs hátteréről.  

 

Időpont: 2021. február 27. (szombat)  

Helyszín: Karolina Gimnázium 

Szeged, Szentháromság u. 70-76. 

 

Jelentkezés: 

Az iskolánkban (honlapunkon, portán) beszerezhető motivációs lapon bizonyítvány és félévi 

értesítő másolatával együtt 2021. február 19-ig. 

 

 

Az ideiglenes felvételi jegyzék megtekinthető iskolánkban legkésőbb 2021. március 16-ig. 

A végleges döntésről a jelentkezők értesítést kapnak 2021. április 30-ig. 

 

Egyéb fontos tudnivalók: 

 

A tanulmányi munka mellett diákjaink szakkörökön, sportkörökön, tartalmas 

osztálykirándulásokon, lelkigyakorlatokon és színvonalas kulturális programokon vesznek 

részt. 

 

Kollégiumi elhelyezést saját kollégiumunkban tudunk biztosítani. 

 

Beiskolázási tájékoztató a honlapon található Karolina, az értékőrző gimnázium néven. 

 

 

 

Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 

Szegedi Ágnes főigazgató, e-mail: szegedi.agnes@karolinaiskola.hu, 

Horváthné Hodács Zsuzsanna gimnáziumvezető igazgatóhelyettes, e-mail: 

hodacszs@karolinaiskola.hu,  

Erős Katalin M. Renáta kollégiumvezető igazgatóhelyettes, e-mail: 

eros.renata@karolinaiskola.hu       

Cím: 6725 Szeged, Szentháromság u. 70-76.  

Tel.: (62)420-248; fax: (62)420-918 

Honlap: www.karolinaiskola.hu 
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