
SZAKMAI TARTALOM:
Főbb tantárgyak: Egészségügyi ismeretek / Elsősegélynyújtás alapismeretei / Szociális 
ismeretek /Háztartásvezetési alapok / Gyermekfejlődés szakaszai és szükségletei / 
Ismeretek a gyermekgondozásról / Gyermekápolási ismeretek
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: Közreműködik a szabadidős tevéke-
nységének szervezésében, megvalósításában és a háztartási feladatok ellátásában. Köz-
reműködik a gyermek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában. Végzi a gyermek-
kel fiatallal kapcsolatos/gondozási/nevelésifeladatokat. Segítséget nyújt a pályaválasz-
tásában, higiénés szokásainak kialakításában.  Szükség szerint kapcsolatot tart a gyerme-
kek jogainak érvényesülése érdekében a gyermekjogi képviselővel. Végzi a munkakör 
ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat. Részt vesz a gyermek önálló életvi-
telre való felkészítésében.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni és készíteni
- a különböző helyzetben élő emberekkel empátiával, toleranciával bánni
- elhivatottan, segítőkész odafordulással kapcsolatot teremteni
- felelősségteljesen, nyitott módon hozzáállni a kliensek problémáihoz
- a szociális veszélyhelyzeteket, problémákat felismerni
- a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakma értékeit képviselni
- gondozási és alapápolási feladatokat szakszerűen elvégezni
- segítséget nyújtani a mindennapi életvitel biztosításában, háztartásvitelben, háztartás-
gazdálkodásban
- részt venni a gondozási terv elkészítésében és megvalósításában, saját gondozási 
munkáját dokumentálni
- az egészségügyi alapellátás, az ápolás eszközeit használni és a szükséges műszereket 
kezelni
- a gyógyászati segédeszközöket, a kényelmi eszközöket használni, karbantartani, 
tisztítani
Szükséges kompetenciák:  empátia, tolerancia, segítőkészség, felelősségtudat, elhiva-
tottság, rendszerszemlélet, precizitás, pontosság

GYERMEK- ÉS
IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK KÖRNYÉKÜNKÖN:
Különböző szociális és egészségügyi intézményekben, pl. kórházban, szanatóriumban, 
családsegítő intézetben, fogyatékosok intézetében, csecsemő- és gyermekotthonban, 
idősek otthonában.

BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK:
bölcsődei és oktatási intézményi gondozó

ÁGAZAT MEGNEVEZÉSE: Szociális

A SZAKMA AZONOSÍTÓ SZÁMA: 4 0922 22 01

KÉPZÉSI IDŐ:
3 év, illetve érettségi bizonyítvány vagy másodszakma esetén: 2 év

KÉPZÉSI HELYSZÍN:
9. évfolyamon ágazati alapozó képzés történik az iskolai kabinetben, majd 10-11. 
évfolyamokon a tanuló és/vagy szülő által megkeresett külső gyakorlati képzőhelyen.

ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK:
Egészségügyi alkalmassági orvosi igazolás, Egészségügyi kiskönyv megléte, Pályaalkal-
massági vizsgálat

RÁÉPÜLŐ SZAKMÁK /A TOVÁBBTANULÁS LEHETŐSÉGEI:
Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens

ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK:

Nagykun Baptista Oktatási Központ
Illéssy Sándor Technikum és Szakképző Iskola Tagintézménye (OM: 201731)

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A
Telefon: 59/321-329 * E-mail: illessy@illessy.sulinet.hu

* Honlap: http://illessy.baptistaoktatas.hu


