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„ S Z A K K É P Z É S I  K E R E T T A N T E R V  

a(z) 

34 762 01 

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, 

– a(z) 34 762 01 számú, Szociális gondozó és ápoló megnevezésű szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó ../201.. (…. ...) … rendelet  

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 762 01. 

Szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó és ápoló 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 2. Szociális szolgáltatások 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: III. Szociális 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év 

Elméleti képzési idő aránya: 60% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

– 3 évfolyamos képzés esetén: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 vagy iskolai végzettség hiányában: — 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 
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IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs 

gyakorlat  

A szakmai készségfejlesztést csoportvezetésben 

jártas pszichológus, személyiségfejlesztő tréner 

végezheti; a kommunikációs gyakorlatot: 

pszichológus, okleveles szociális munkás, 

pedagógiai előadó, okleveles gyógypedagógus, 

okleveles szupervizor, szociális szervező, 

egészségtan tanár,  szociális kompetenciafejlesztő 

tréner, személyiségfejlesztő tréner 

Társadalomismeret 

Okleveles szociálpolitikus, okleveles szociális 

munkás, okleveles szociológus, okleveles 

társadalomismeret szakos tanár, szociális 

menedzser 

Monitorozó gyakorlat 

Okleveles szociálpolitikus, okleveles szociális 

munkás, okleveles szociológus, szociális szervező, 

szociális menedzser, diplomás ápoló 

Szociálpolitikai, jogi és etikai ismeretek 
Okleveles szociálpolitikus, jogász, okleveles 

szociális munkás, szociális menedzser 

Pszichológiai alapismeretek 

Pszichológus, pedagógiai előadó, pszichiáter, 

okleveles gyógypedagógus, okleveles ápoló, 

diplomás ápoló 

Egészségügyi alapismeretek 
Orvos, diplomás ápoló, egészségügyi szakoktató, 

egészségtan tanár 

Klinikai ismeretek Orvos, diplomás ápoló, egészségügyi szakoktató 

Ápolási ismeretek Diplomás ápoló, egészségügyi szakoktató 

Népegészségügyi ismeretek 
Orvos, diplomás ápoló, egészségügyi szakoktató, 

egészségtan tanár 

Az elsősegélynyújtás gyakorlata 
Orvos, diplomás ápoló, egészségügyi szakoktató, 

mentőtiszt 

Gondozási ismeretek 
Szociális munkás, szociális szervező, szociális 

menedzser  

Gondozási gyakorlat 
Szociális munkás, szociális szervező, szociális 

menedzser  

Szociális munka elmélete 

Okleveles szociális munkás, okleveles 

szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociális 

szervező, szociális menedzser, egészségügyi 

szociális munkás  

Esetmegbeszélés 

Okleveles szociális munkás, okleveles 

szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociológus, 

szociális szervező, szociális menedzser, akinek 3 

éves szakmai gyakorlata van a szociális  ellátások 

és szociális igazgatás területén  
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Szupervízió 

Diplomás szuopervízor vagy a Szociális Szakmai 

Szövetség Akkreditációs Bizottsága által csoportos 

szupervíziós munkára akkreditált szupervízor, 

pszichológus  

Mentálhigiéné 
Mentálhigiénikus-egészségfejlesztő, 

mentálhigiénikus, pszichológus  

Szociális adminisztráció 

Okleveles szociális munkás, okleveles 

szociálpolitikius, szociálpedagógus, szociológus, 

szociális menedzser, akinek 3 éves szakmai 

gyakorlata van a szociális ellátások vagy a szociális  

igazgatás területén 

A szakmai gyakorlat, a szociális munka gyakorlata  

Az alábbi feltételek együttes megléte: 

1. tereptanári végzettség 

2. a szakma gyakorlását szabályozó rendeletek (a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről, a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről) szerinti végzettséggel 

rendelkező szakember  

3. legalább öt év, az adott szakiránynak megfelelő 

szakmai gyakorlat 

 

 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei 

az alábbiak: Nincs 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs 
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V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakközépiskolai képzésben a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 713 óra/év 25,5 óra/hét 791 óra/év 

Összesen: 2343 óra  2853 óra 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1. évfolyam 31,5 óra/hét 1134 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy.  160 óra  160 óra 

2. évfolyam 31,5 óra/hét 977 óra/év 35 óra/hét 1085 óra/év 

Összesen: 2271 óra  2505 óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

 

 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 
Szakközépiskolai képzés 

közismereti oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. 

évfolyam 
1. évfolyam 2. évfolyam 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 10 4,5 
140 

15,5 7,5 
140 

15 8 19 12,5 
160 

22 9,5 

Összesen 14,5 23,0 23 31,5 31,5 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.             0,5   0,5         

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.             2   2         

10569-16  Gondozási-ápolási 

alapfeladatok    

Szakmai készségfejlesztés és 

kommunikációs gyakorlat 
  1,5     1,5     1   2,5     3 

Szociálpolitikai, jogi és etikai 

ismeretek 
2,5     1,5     1   2,5     3   

Pszichológiai alapismeretek 2,5     2         4         

Egészségügyi alapismeretek 2     2,5     1,5   5,5     0,5   

Ápolási, gondozási alapismeretek 3     1         3         

Megfigyelési és elsősegélynyújtási 

gyakorlat 
  1,5     2         3       

10570-16 A szükségletek 

felmérése   

Társadalomismeret       1,5               1,5   

Klinikai ismeretek       5               5   

Ápolási gyakorlat         2         2       

Gondozási ismeretek       2         2         

A gondozási szükségletek 

felmérésének gyakorlata 
        1         1       

Monitorozó gyakorlat   1,5     1         3       

10571-16 Sajátos gondozási 

feladatok  

Szociális munka elmélete             3,5         4   

Szociális munka gyakorlata               1         1 

Szociális gondozás             4,5         5,5   

Szociális gondozás gyakorlata               3,5   1     3 

Mentálhigiéné             1         1,5   

Esetmegbeszélés és szupervízió a 

gyakorlaton 
              1,5         1,5 

10572-16 Gondozási-ápolási 

adminisztráció  
A szociális adminisztráció gyakorlata              1 1       1 1 

 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ 

(5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves 

kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  
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Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola 

szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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