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6.13.
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
a
31 761 02

HÁZI IDŐSZAKOS GYERMEKGONDOZÓ
részszakképesítés
Szakképzési Hídprogramban történő oktatásához
az 54 761 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő szakképesítés kerettanterve alapján
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.) Korm. rendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és
– a 31 761 02 Házi időszakos gyermekgondozó részszakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet
alapján készült.
II. A részszakképesítés alapadatai
A részszakképesítés azonosító száma: 31 761 02
A részszakképesítés megnevezése: Házi időszakos gyermekgondozó
A szakmacsoport száma és megnevezése: 2 Szociális szolgáltatások
Ágazati besorolás száma és megnevezése: III. Szociális
Elméleti képzési idő aránya: 60%
Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: hat általános iskolai évfolyam elvégzése
Betöltött 15. életév
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges
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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
-

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további
részletei az alábbiak: nincs
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
Nincs.
V.

A részszakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra

A képzés heti és éves szakmai óraszámai rövidebb képzési idejű részszakképesítés
oktatásához:
SZH/1
évfolyam
heti óraszám

SZH/1
évfolyam
éves óraszám
(36 héttel)

SZH/2 évfolyam
heti óraszám

SZH/2 évfolyam
éves óraszám
(35 héttel)

Közismeret

12

432

8

280

Szakmai elmélet és
gyakorlat együtt

6

192+63

10

350

Összesen

18

687

31,5

630

1

36

2

70

0,5

18

1,5

52,5

19,5

741

35

752,5

8-10% szabad sáv
(közismereti rész)
8-10% szabad sáv
(szakmai rész)
Mindösszesen
(teljes képzés ideje)

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 675 óra (192+63+18+350+52,5) nyári
összefüggő gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt.
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1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
szabadsáv nélkül
Heti óraszám
Szakmai követelménymodulok

Tantárgyak

SZH/1 évfolyam
elméleti

gyakorlati

Szakmai
készségfejlesztés és
kommunikációs
gyakorlat
12046-16
Gyermekellátási
alapfeladatok és
alapelvek

Gyermekvédelmi
ismeretek

ögy

gyakorlati

1
2
1

2
63

Gondozási, ápolási
gyakorlat
Házi időszakos
gyermek-felügyeleti
ismeretek

elméleti

1

Gyógypedagógiai
alapismeretek
Gondozási, ápolási
ismeretek

10528-12 Házi
időszakos
gyermekfelügyelet

SZH/2 évfolyam

1

2

2

2

Házi időszakos
gyermekfelügyelet
gyakorlata
Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám

2
4

Összes heti/ögy óraszám

2
6

6
63

4
10

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5)
bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves
kötelező összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének
legalább 90%-át lefedi.
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.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a
táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám
szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-a
felosztásra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat
arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám
pedig ajánlás.
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6.21.
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
a
21 811 01
KONYHAI KISEGÍTŐ
részszakképesítés
Szakképzési Hídprogramban történő oktatásához
a 34 811 04 Szakács szakképesítés kerettanterve alapján
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.) Korm. rendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és
– a 21 811 01 Konyhai
kisegítő részszakképesítés
szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
alapján készült.
II. A részszakképesítés alapadatai
A részszakképesítés azonosító száma: 21 811 01
A részszakképesítés megnevezése: Konyhai kisegítő
A szakmacsoport száma és megnevezése:18. Vendéglátás – turisztika
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar
Elméleti képzési idő aránya:30%
Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: hat általános iskolai évfolyam elvégzése
Betöltött 15. életév
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
IV.
A szakképzés szervezésének feltételei
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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

-

-

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további
részletei az alábbiak: nincs.
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
Nincs.

V.

A részszakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra

A képzés heti és éves szakmai óraszámai rövidebb képzési idejű részszakképesítés
oktatásához:
SZH/1
évfolyam
heti óraszám

SZH/1
évfolyam
éves óraszám
(36 héttel)

SZH/2 évfolyam
heti óraszám

SZH/2 évfolyam
éves óraszám
(35 héttel)

Közismeret

12

432

8

280

Szakmai elmélet és
gyakorlat együtt

6

192+63

10

350

Összesen

18

687

31,5

630

1

36

2

70

0,5

18

1,5

52,5

19,5

741

35

752,5

8-10% szabad sáv
(közismereti rész)
8-10% szabad sáv
(szakmai rész)
Mindösszesen
(teljes képzés ideje)

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 675 óra (192+63+18+350+52,5) nyári
összefüggő gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt.
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1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
szabadsáv nélkül
Heti óraszám
Szakmai
követelménymodulok

SZH/1
évfolyam

Tantárgyak

Általános élelmiszerismeretek,
10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem
fogyasztóvédelem
Élelmiszerek
csoportjai
Előkészítési és
ételkészítési
alapismeretek
Előkészítési és
10049-12
ételkészítési alapozó
Konyhai kisegítés
gyakorlat
Előkészítési és
ételkészítési alapozó
üzemi gyakorlat
Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám

elméleti

gyakorlati

SZH/2
évfolyam
ögy

elméleti

gyakorlati

1
1

1

1

1
63
3

2

6
3

2

3

Összes heti/ögy óraszám

6

63

8
10

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§
(5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves
kötelező összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének
legalább 90%-át lefedi.
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.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a
táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám
szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-a
felosztásra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat
arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám
pedig ajánlás.
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6.28.
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
a
31 346 02
SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ
részszakképesítés
Szakképzési Hídprogramban történő oktatásához
az 54 346 03 Irodai titkár szakképesítés kerettanterve alapján
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.) Korm. rendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és
– a 31 346 02 számú, Számítógépes adatrögzítő megnevezésű részszakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet
alapján készült.
II. A részszakképesítés alapadatai
A részszakképesítés azonosító száma: 31 346 02
A részszakképesítés megnevezése: Számítógépes adatrögzítő
A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. Ügyvitel
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXV. Ügyvitel
Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 105 óra
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: hat általános iskolai évfolyam elvégzése
Betöltött 15. életév
Bemeneti kompetenciák: nincs
Szakmai előképzettség: nincs
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: 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
-

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további
részletei az alábbiak: Az Üzleti kommunikáció és protokoll modul oktatásához javasolt
helyiség: taniroda.
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
A gyakorlati órák tartásához minden tanuló számára – internetkapcsolattal rendelkező számítógépre van szükség.

VI.

A részszakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra

A képzés heti és éves szakmai óraszámai rövidebb képzési idejű részszakképesítés
oktatásához:

Közismeret
Szakmai elmélet
és gyakorlat
együtt
Összesen
8-10% szabad sáv
(közismereti rész)
8-10% szabad sáv
(szakmai rész)
Mindösszesen
(teljes képzés
ideje)

SZH/1
évfolyam
heti óraszám

SZH/1
évfolyam
éves óraszám
(36 héttel)

SZH/2 évfolyam
heti óraszám

SZH/2 évfolyam
éves óraszám
(35 héttel)

12

432

8

280

6

192+63

10

350

18

687

31,5

630

1

36

2

70

0,5

18

1,5

52,5

19,5

741

35

752,5

A részszakképesítés oktatására fordítható idő 675 óra (192+63+18+350+52,5) nyári
összefüggő gyakorlattal és szakmai szabadsávval együtt.
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1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma
évfolyamonként, szabadsáv nélkül
Heti óraszám

Szakmai
követelménymodulok
12082-16
Gépírás és irodai
alkalmazások

Tantárgyak

SZH/1 évfolyam
elméleti

gyakorlati

SZH/2 évfolyam
ögy

elméleti

gyakorlati

Gépírás és levelezési
gyakorlat

2

4

Irodai alkalmazások
gyakorlata

2

2

12084-16
Üzleti
Kommunikáció a
kommunikáció és titkári munkában
protokoll
Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám

63
2

6

2

4

Összes heti/ögy óraszám

6

4
63

6
10

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. §
(5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves
kötelező összes óraszám szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének
legalább 90%-át lefedi. Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a
szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a részszakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat
arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie
.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a
táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező összes óraszám
szakmai elméleti és gyakorlati képzésre rendelkezésre álló részének legalább 90%-a
felosztásra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a részszakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat
arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám
pedig ajánlás.
A szakmai modulok részletes leírása a 16-os mellékletben található nappali képzéssel
azonosak, ott részletesen megtalálhatók.
Gyula, 2016. szeptember 1.
Czeglédiné Szappanos Anita
tagintézmény vezető
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