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AZ OKTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 1945 ÓTA 

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK: 

Jelentkezési a központi írásbeli vizsgára:  
 2018. december 07. 
Központi írásbeli időpontja:  
 2019. január 19. 10:00 óra 
Központi írásbeli megtekintése:  
 2019. január 30. 08:00 óra 
Szóbeli vizsga időpontja:  
 2019. február 26. 12:00 óra 
Vizsgák helyszíne:  
 SZIKSZI 3600 Ózd, 48-as út 6. 
 

A vizsgázók teljesítményének értékelése: 

 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, (nyelvi előkészítő 
gimnáziumi szak esetében választott 
nyelven.) 

 

Nyílt nap:  
 2018. november 20. 08:00 óra 

 
A FELVÉTELI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATBAN MINDEN 

INFORMÁCIÓT MEGTALÁLSZ AZ ISKOLA WEBLAPJÁN! 

WWW.SZIKSZI-OZD.HU 

„Aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem 

mehet el tőlünk egészen.” (Kassák L.) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mit kínálunk,  

ha az érettségi mellé szakmát is szeretnél?  

 
Egy év alatt a szakgimnáziumi érettségi után 

megszerezhető EMELT szintű szakképesítések : 

ÁGAZAT (4 év) SZAKKÉPESÍTÉS (1 év) 
XXIV. Közgazdaság Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

XXV. Ügyvitel Irodai titkár 

XL. Közlekedés, 
szállítmányozás és 
logisztika 

Logisztikai és szállítmányozási 
ügyintéző 

XIII. Informatika Gazdasági informatikus 

 

Hogy mennyire vagyunk jók abban, amit csinálunk? 
 

- 2017.  Regionális PénzSztár pénzügyi döntő : 

o 1. SZIKSZI ÓZD 

o 2. Neumann J. Eger 
o 3. V. István Katolikus Szakgimnázium 

és Gimnázium, Sátoraljaújhely 
 

- Az ország egyházi fenntartású 

szakgimnáziumai közül a SZIKSZI az 5. 

helyezést érte el. 
 

- Minden évben elnyerjük ÓZD legsportosabb 
középiskolája címet. 
 

- Diákjaink országos versenyek döntőjébe jutnak 
el, felsorolni is sok lenne. 

 

 

Miért jó SZIKSZISNEK lenni? 
 Kb. 400 diáktársaddal osztozol a sulin, ami új és szép. 

 Lehet, hogy Anyukád/Apukád, sőt a Testvéred is  
SZIKSZI-s volt? 

 Nálunk 0 Ft/ félév a tandíj. 

 A busz a bejáratnál tesz le, beljebb nem is hozhatna.  

 Tantestületünk gyermekbarát, nálunk nem baj, ha merész a 
fodrászod. 

 A régióban kimagasló a számítógépes állományunk, közel 200 
eszköz várja a munkát 6 gépteremben. 

 Zavar, hogy lassan írsz vissza a barátodnak?  
Itt megtanulsz vakon, gyorsan gépelni. 

 Angol, francia, német nyelven tudsz majd kommunikálni, sőt, 
helyben nyelvvizsgát is tehetsz. 

 Ha versenyezni szeretnél…., felkészítünk; ha énekelni-zenélni 
szeretsz…., Zenei Klubunk szeretettel vár. 

 Modern és óriási tornatermünkben kedvedre sportolhatsz, 
kangoozhatsz, ping-pongozhatsz, focizhatsz, kézizhetsz, 
táncolhatsz, ökölvívásra járhatsz, tornázhatsz, kosarazhatsz... 
Van más sportág egyáltalán? 

 Ha félsz a víztől, megtanítunk úszni. 

 4 szakirányban tanulhatsz tovább szakgimnáziumi 
osztályainkban, így érettségi után 1 év alatt szerezhetsz emelt 
szintű OKJ bizonyítványt. 

 Nyáron Bagoly-tábor/lelki tábor. 

 Ha megéhezel, vár a sulimenza, és finom az ebéd. 

WWW.SZIKSZI-OZD.HU 

SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS  

GIMNÁZIUM ÉS SZAKGIMNÁZIUM 

GIMIS OSZTÁLY A SZIKSZIBEN?  

Nagyon sok diák válaszolt az elmúlt években igennel a 
fenti két kérdésre, ezért 2017-ben elindítottuk a 
GIMNÁZIUMI osztályunkat 
Nyelvi előkészítő évfolyammal indulnak, heti 14 angol 
és 4 óra német vagy francia nyelv, valamint 3 
informatika órával! 
A jelentkezésnek nem feltétele az angol nyelvi tudás, 
mert indítunk kezdő csoportot is 
Általános gimnáziumi osztály, tehát az első, 0. év után a 
képzés utolsó 2 évében plusz felkészítő órákon vehetsz 
részt a következő tantárgyakból: 

 informatika 

 magyar 

 történelem 

 matematika 

 angol,német, francia nyelv. 
Itt felkészülhetsz az emelt szintű érettségi vizsgákra, a 

továbbtanulásra. 

NEM ÉRDEKEL A SZAKMA, DE SZERETNÉL 

SZIKSZIS LENNI? 



 


