SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS
TECHNIKUM ÉS GIMNÁZIUM
3600 Ózd, 48-as út 6.
Telefon: 48/479-153
Honlap: www.szikszi-ozd.hu
E-mail: szikszi@szikszi-ozd.hu
OM-azonosító: 029306

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
2023/2024. tanév
Tanulmányi terület leírása
Az oktatás GIMNÁZIUMI Kerettantervek, illetve TECHNIKUMI Képzési és kimeneti követelmények
alapján történik.

Az iskola érettségire felkészítő évfolyamainak száma:



GIMNÁZIUM: 1 év nyelvi előkészítő angol nyelvből + 4 évfolyam általános gimnázium
(A jelentkezésnek nem feltétele az angol nyelvi tudás, mert kezdő csoport is indul.)
TECHNIKUM: 5 évfolyam (teljes érettségi 5. év végén + Technikusi vizsga, ami emelt szintű
érettséginek számít)

A nyelvi előkészítősök az általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és
felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő GIMNÁZIUMI osztályban folytatják
tanulmányaikat.
A TECHNIKUMBAN tanulmányaikat kezdők
 általános műveltséget megalapozó, valamint technikusi végzettséget adó érettségire és
 ehhez kapcsolódó emelt szintű szakképesítés megszerzésére,
 szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, illetve
 szakirányú munkába állásra felkészítő képzésben vehetnek részt.

VÁLASZTHATÓ TANULMÁNYI TERÜLETEK KÓDJAI
(feladatellátási hely kódja minden esetben: 002)
GIMNÁZIUM (1 éves angol nyelvi előkészítő után)
TECHNIKUM
ágazat
tervezett szakma
15. Közlekedés és
logisztikai technikus
szállítmányozás
vállalkozási ügyviteli ügyintéző
9. Gazdálkodás és
menedzsment
pénzügyi-számviteli ügyintéző
12. Informatika

szoftverfejlesztő- és tesztelő

tagozatkód: 0010

tagozatkód: 0011
tagozatkód: 0012
tagozatkód: 0013
tagozatkód: 0014

1




A 9. évfolyamon három osztályt indítunk: 3 x 34 fő
A GIMNÁZIUMI képzés a nyelvi előkészítő miatt 1+4 éves, a SZAKMAI OSZTÁLYOK 5
évfolyamosak a technikusi vizsga megszerzése szakirányú továbbtanulásnál előnyt jelent a
felvételi eljárásban
GIMNÁZIUMBAN oktatott idegen nyelvek: angol nyelv, német nyelv, francia nyelv.
TECHNIKUMBAN oktatott idegen nyelvek: angol nyelv, német nyelv.
Valamennyi tanulmányi területen, valamennyi évfolyamon tanítunk informatikát, digitális kultúrát.
A nyelvi előkészítő osztályban heti 14 órában tanítunk angol nyelvet, kötelezően választandó a
második idegen nyelv (német vagy francia – 4 óra/hét), valamint heti 3 órában oktatunk digitális
kultúrát. A többi tantárgy esetében a készségfejlesztésre helyezzük a hangsúlyt (szövegértés,
számolási készség, történelem).
Egyházi iskola vagyunk, így minden tanuló heti 2 órában hittant is tanul.
Az iskola akkreditált ECL nyelvvizsgahely, így a nyelvvizsga-bizonyítvány intézményünkben
megszerezhető.
Magas színvonalú a diáksport, sok éve folyamatosan Ózd város Legsportosabb Középiskolája
vagyunk.
Külföldi szakmai gyakorlatok, nemzetközi kapcsolatok gazdagítják tanulmányi, közösségi életünket.











A TECHNIKUMBAN 9-13. évfolyamon a diákok ágazaton ként az alábbi modulokhoz
tartozó tantárgyakat tanulják:
kód: 0012
Gazdálkodás-menedzsment (Vállalkozási
ügyvitel)

kód: 0011
Közlekedés és szállítmányozás (Logisztika)

szakmaterület














Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
Vállalkozás-finanszírozási és adózási
feladatok
Műszaki logisztikai feladatok
Járműtechnológia-technika
Jogi-, adójogi feladatok ellátása
Vámtarifa feladatok és áruosztályozás
Vámjogi feladatok ellátása
Közlekedés-szállítási alapok
Szállítmányozási ügyintézői feladatok
Logisztikai ügyintézői feladatok
A raktáros feladatai
A raktárvezető feladatai
Munkahelyi kommunikáció













kód: 0013
Gazdálkodás-menedzsment (Pénzügy)

Gépírás és számítástechnikai alkalmazások
Kommunikáció az ügyfélszolgálatban
Ügyfélszolgálat a gyakorlatban
Dokumentumkezelés az ügyfélszolgálatban
Gazdálkodási alapfeladatok
Gépírás és irodai alkalmazások
Gyorsírás
Üzleti kommunikáció és protokoll
Rendezvény- és programszervezés
Titkári ügyintézés
Irodai szakmai idegen nyelv

kód: 0014
Informatika (Szoftverfejleszés)

szakmaterület










Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
Projekttervezés
Támogatáskezelés
Gazdálkodási feladatok ellátása
Vállalkozás-finanszírozási és adózási
feladatok
Könyvvezetés és beszámoló-készítés
feladatai
Könyvelés számítógépen
Projektfinanszírozás
Projektfolyamatok követése













IT alapok elmélet és gyakorlat
Hálózatok I. elmélet és gyakorlat
Programozás elmélet és gyakorlat
Linux alapok elmélet és gyakorlat
Front-end fejelsztés
Szakmai angol nyelv
Back-end fejlesztés
Projektmenedzsment gyakorlat
Verziókövető szoftverfejlesztés
IT alkalmazási gyakorlat
Szoftvertesztelés
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A felvételi eljárás rendje
Az ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium a 2023/2024. tanévre történő
beiskolázás során is tart felvételi vizsgát MIND A GIMNÁZIUMBA, MIND A TECHNIKUMBA
JELENTKEZŐK számára. A felvételi kérelmekről




a tanulmányi eredmények,
a központi írásbeli vizsga (matematika és magyar nyelv tantárgyakból) és
a szóbeli vizsga eredményei alapján döntünk.

A vizsgára jelentkezés módja


A tanulónak 2022. december 2-ig (péntek) lehet jelentkezni a központi írásbeli vizsgára, külön
jelentkezési lapon.



Az általános iskola annak a tanulónak a jelentkezési lapját juttatja el intézményünkbe, aki helyileg
nálunk kívánja megírni a felvételit.



Ha a tanuló több iskolába is jelentkezik - amelyek előírták a központi írásbelin való részvételt -, csak
egy intézményben kell a felvételit megírnia, de minden iskola elfogadja az ott elért eredményt. A
tanuló teljesítményének megítélését az írásbeli választott helyszíne nem befolyásolhatja.



Amennyiben a tanuló nem a SZIKSZI-ben, hanem más intézményben írja meg a felvételit,
iskolánk kéri a jelentkezőtől a központi írásbeli vizsga eredményét tartalmazó értékelő lap
másolatának csatolását a jelentkezési laphoz.

A sajátos nevelési igényű jelentkezőkre vonatkozó szabályok


Az iskola az Alapító okiratban leírtak alapján az autizmus spektrum zavarral, illetve az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók (diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia)
együttnevelését vállalhatja.



Oktatásuk irányelvét a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2. melléklete határozza meg.



A sajátos nevelési igényű tanulók esetében szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy
a nevelési tanácsadó szakértői véleményének, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök
igénylésére vonatkozó szülői kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz.



Az igazgató a Nemzeti Köznevelési törvény 51. § (5) bekezdésében foglaltak és a szakértői
vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen kedvezményeket biztosít az írásbeli vizsga során.
Az igazgató a döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a
tanulóhoz és a szülőhöz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire
vonatkozhat.

A felvételi vizsga típusai
1. Központi írásbeli vizsga


a vizsga típusa:

a középfokú iskola 9. évfolyamára készült feladatlapok megoldása



időpontja:

2023. január 21. (szombat) 10,00 óra



helye:

a SZIKSZI tantermei (Ózd, 48-as út 6.)



a vizsga tárgyai, követelményei:

- magyar nyelvi kompetenciákat mérő, központilag kiadott
feladatsor (45 perc) és
- matematikai kompetenciákat mérő, központilag kiadott
feladatsor (45 perc).
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A tanulók személyi azonosításra alkalmas igazolványt (diákigazolvány vagy személyi
igazolvány) hozzanak magukkal.
1.1.



Pótló központi írásbeli vizsga

időpontja:
helye:

2023. január 31. (kedd) 14,00 óra
a SZIKSZI tantermei (Ózd, 48-as út 6.)

Csak azoknak a tanulóknak szervezzük, akik alapos ok miatt (például orvos által igazolt betegség,
váratlan közlekedési nehézség stb.) nem tudtak részt venni az előző írásbelin. Vizsgaismétlésre nincs
mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

A központi írásbeli vizsga feladatlapjainak értékelése
A központilag kiadott javítási-értékelési útmutató alapján kijavított feladatlapokat a vizsgázó és szülője
az iskola képviselőjének jelenlétében 2023. január 26.-án (csütörtök) 7,30 órától 15,30 óráig
megtekinthetik, azokról másolatot készíthetnek, és - kizárólag a hivatalos útmutatótól való eltérő
értékelés esetén - az értékelésre észrevételt tehetnek. Az észrevételeket január 27.-én (péntek)
16,00 óráig adhatják le az iskola igazgatójának.

Az iskola a jelentkezők írásbeli vizsgaeredményeit értékelő lapon rögzíti, amelyet a tanulók vagy
szüleik 2023. február 6.-án (hétfő) 08,00 órától 14,00 óráig vehetnek át az iskola titkárságán (I.
emelet 107. iroda).

A tanulók vagy szülők a feladatlapok megtekintését és az értékelő lapok átvételét is aláírásukkal
igazolják.

2. Szóbeli vizsga



időpontja:
helye:

2023. február 28. (kedd) 12,00 óra
a SZIKSZI tantermei (Ózd, 48-as út 6.)

A szóbeli vizsga célja nem a tantárgyi követelmények számonkérése, hanem




a szakmaterületre jellemző tájékozottság,
a kommunikációs, kapcsolatteremtő készség, illetve
az általános, mindennapi tájékozottság mérése.

A nyelvi előkészítő osztályba – GIMNÁZIUMBA jelentkezők a kommunikációs és kapcsolatteremtő
képességüket angol (a német nyelvet tanulók német) nyelven bizonyíthatják. Témakörök: család,
szabadidős tevékenységek, napirend, iskola, sport, időjárás, ünnepek, kedvenc film / könyv, öltözködés
/ divat, vásárlás.
2. 1. Pótló szóbeli vizsgák



2023. március 06. (hétfő) 12,00 óra
a SZIKSZI tantermei (Ózd, 48-as út 6.)

időpontja:
helye:
VAGY:




időpontja:
helye:

2023. március 07. (kedd) 12,00 óra
a SZIKSZI tantermei (Ózd, 48-as út 6.)

A pótló szóbeli vizsgákat csak azoknak a tanulóknak szervezzük, akik alapos ok miatt (például orvos
által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség stb.) nem tudtak részt venni a rendes szóbelin.
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A felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módja, szabályai

A vizsgázó teljesítményének értékelése
Az iskola a felvételi kérelmekről az alábbiak alapján dönt:


a 8. osztályos félévi tanulmányi eredmények (a félévi értesítőben szereplő osztályzatok:
irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, idegen nyelv),



a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett központi
írásbeli vizsga (magyar nyelv, matematika) eredménye,



a szóbeli vizsga eredménye.

A sajátos nevelési igényű jelentkezők elbírálásánál figyelembe vesszük a kérelemben
megfogalmazott, szakértői véleménnyel alátámasztott, az igazgatói határozatban rögzített
kedvezményeket.

A felvételi kérelmek rangsorolása
A rangsorolás pontszámok alapján történik.
GIMNÁZIUM
Felvételi
vizsgarész

Közlekedés,
szállítmányozás
és logisztika

Közgazdaság

Közgazdaság

(Ügyvitel)

(Pénzügy)

kód: 0011

kód: 0012

kód: 0013

100

100

100

100

100

25

25

25

25

25

25
150

25
150

25
150

25
150

25
150

(nyelvi
előkészítő után)

kód: 0010
Központi
írásbeli vizsga
Tanulmányi
eredmények
Szóbeli vizsga
Összesen

TECHNIKUM / s z a k m a t e r ü l e t
Informatika

kód: 0014
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