
CSALÁDI NAPKÖZI FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAM  

29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet alapján 

Családi napközit működtető személyek részére szervezett tanfolyamok 

1. A családi napközit működtetők személyek részére szervezett tanfolyamok 
célja a résztvevők felkészítése arra, hogy a családban nevelkedő gyermekek 
számára megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és 
foglalkoztatást tudjanak biztosítani. 

2. Egy csoport létszáma a 15 főt nem haladhatja meg. 
3. A családi napközit működtetők részére szervezett tanfolyam 40 órából áll, 

melyből 36 óra a kötelezően előírt tananyag feldolgozására, 4 óra pedig a 
csoport igényeihez igazodóan szabadon használható fel. 

4. A családi napközit működtetők részére szervezett tanfolyamok részletes 
tematikáját a 4. számú mellékletek tartalmazzák. A tematikában 
meghatározott időkeretektől a csoport összetételét, érdeklődését és igényeit 
figyelembe véve el lehet térni. Az egyes témák feldolgozására szánt idő 
azonban ebben az esetben sem lehet kevesebb 2 óránál. 

5. A családi napközit működtetők személyek részére szervezett tanfolyamokon 
résztvevők a tanfolyamok sikeres elvégzéséről a tanfolyamokat szervezők 
által kiadott tanúsítványt kapnak. A tanúsítványokban szereplő tanfolyami 
képzettségek megnevezése: családi napközi működtetője. 

 
A tanfolyam célja 

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők 
 felkészüljenek a családi napközi működtetésére, 
 megszerezzék a gyermekek ellátásához, gondozásához, neveléséhez 

szükséges ismereteket, 
 megismerjék a szolgáltatással kapcsolatos elvárásokat, 
 felkészüljenek a gyermekek napirendjének megtervezésére, szervezésére, 

napi szükségleteik kielégítésére, 
 felkészüljenek a gyermekek napközbeni ellátására a gazdaságosság 

szempontjaira és a kisvállalkozások körülményeire tekintettel, 
 megismerjék a működésükkel kapcsolatos alapvető jogszabályi 

rendelkezéseket. 

A tanfolyam tematikája 
1. A családi napközi helye és funkciója a gyermekek napközbeni ellátásának 

rendszerében 
 Mit kell biztosítani a családi napköziben? 
 A családi napközi kapcsolatrendszere. 

2 óra (ea.) 

2. Üzleti vállalkozás, ügymenet 
 Az egyéni vállalkozás jogi és személyi feltételei. 
 A vállalkozó jogosultságai. 
 Pénzügyi és adóügyi ismeretek. 
 Az üzleti vállalkozás működésére, az ügymenetre vonatkozó ismeretek. 

3 óra (ea.) 



3. A nyilvántartásba vétel 
 A működési engedély megszerzésének feltételei és folyamata, az engedély 

megvonása. 
 A támogató szakember szerepe, feladatai. 
 A vállalkozó érdekei, feladatai. 

2 óra (ea.) 

4. A családi napközi működtetésének emberi tényezői 
 A családi napközit működtető személyiségével, viselkedésével kapcsolatos 

elvárások. 
 Kapcsolatok kezelése. 
 Etikai követelmények. 

3 óra (ea.) 

5. A családi napközi működtetéséhez szükséges tárgyi feltételek 
 A lakás berendezése, biztonság, célszerűség, otthonosság. 
 Játékkészlet. 
 Speciális ellátást igénylő gyermekek ellátásának tárgyi feltételei. 

3 óra (ea.) 

6. Biztonság, balesetvédelem 
 Baleset-megelőzés. 
 Elsősegélynyújtás. 

2 óra (ea.) 

7. A gyermek egészsége 
 Az egészség fogalma, egészségmegőrzés. 
 A 20 hetes-14 éves korú gyermek gondozása. 
 A beteg gyermek ellátása. 
 A fogyatékkal élő gyermek. 

3 óra (ea.) 

8. A fejlődés és a tanulási folyamat jellemzői, egyes életkorok sajátosságai (14 éves 
korig) 

 A fejlődés feltételei, menete és üteme. 
 A „tanulás” széles körű értelmezése, a játék szerepe a gyermek életében. 
 Az egyes életkorok jellemzői. 

3 óra (ea.) 

9. A családi napköziben folyó nevelés 
 A szeretetteljes, elfogadó légkör megteremtése. 
 Biztonságosan, rugalmasan szervezett élettér. 
 A nevelés alapkérdései. 
 A nehéz helyzetek és konfliktusok kezelése. 

3 óra (ea.) 

10. Élelmezés 
 Az egyes korcsoportok étkeztetése. 
 Étkezéskultúra. 
 A speciális diétát igénylő gyermek ellátása. 

3 óra (ea.) 



11. Együttműködés a szülőkkel 
 Kapcsolatfelvétel a jelentkezésnél. 
 Kapcsolattartás a gyermek családi napközibe járása során. 

3 óra (ea.) 

12. Kommunikáció 
 A közvetlen emberi kommunikáció főbb jellemzői. 
 Speciális kommunikációs helyzetek a családi napköziben. 

3 óra (ea.) 

13. A családi napközi működtetéséhez igénybe vehető helyi kapcsolatrendszerek 
3 óra (ea.) 

14. Szabadon felhasználható órakeret 
4 óra (ea. vagy konzultáció) 
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