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Tájékoztatjuk, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján 
meghatározott, az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és 
pedagógiai támogató rendszerbe történő adatgyűjtés a 2017/2018. tanév második 
félévére nézve 2018 júliusában lezárult. 
 
Az Önök intézménye, feladatellátási helyei, illetve az Oktatási Hivatal illetékes 
pedagógiai oktatási központja által az informatikai rendszerbe rögzített adatok 
alapján - figyelemmel a Korm. rendelet 26/A. § (3) bekezdésében foglaltakra - a 
2017/2018. tanév második féléve vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatjuk. 
 
2017/2018. tanév II. félévi, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya 
intézményi szinten: 194 főből 40 fő (20,6 %) 
 
009 - Aba Sámuel Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája (3153 Dorogháza, 
Malom út 110) 
 
A köznevelési statisztika alapján a 2017/2018. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. 
évfolyamokon): 71 fő 
A 2017/2018. tanév második félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók 
létszáma: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a) 
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el 
alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 
szintet: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a) 
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy tanév 
alatt 1,1 mértékben romlott: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a) 
 
012 - Aba Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (3127 Kazár, 
Szabadság út 3.) 
 
A köznevelési statisztika alapján a 2017/2018. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. 
évfolyamokon): 123 fő 
A 2017/2018. tanév második félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók 
létszáma: 40 fő (a tanulók 32,5 %-a) 
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye nem éri el 
alapfokú nevelés-oktatásban a közepes (3), középfokú nevelés-oktatásban a 2,5 
szintet: 40 fő (a tanulók 32,5 %-a) 
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy tanév 
alatt 1,1 mértékben romlott: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a) 
 
Az illetékes Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ értékelése a 2017/2018. 
tanév második félévére vonatkozóan: 
 
Az intézmény két feladatellátási helye közül a dorogházi telephelyen nincs 
lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló, tehát beavatkozásra nincs szükség. A 
kazári feladatellátási hely továbbra is kiemelt figyelmet érdemel. Többféle tanulói 
előrehaladást támogató és közösségépítő tevékenységet végeznek. A feladatellátási 



hely bevonásra került az EFOP-3.1.5 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett 
intézmények támogatása című projektbe. Szerepel az Oktatási Hivatal pozitív 
iskolalistáján a következő területen: - jobb eredményt értek el, mint az tanulóik 
családi háttere alapján várható volna (hátránykompenzálás) matematikában a 6. és 
8. évfolyamon 2017-ben, szövegértésben a 6. évfolyamon 2015-ben és 2017-ben, a 
8. évfolyamon 2017-ben. - jobb eredményt értek el, mint az tanulóik korábbi 
eredményei alapján várható volna (fejlesztés) a 8. évfolyamon matematikában 2015-
ben és 2017-ben, szövegértésben 2017-ben. A Salgótarjáni 
Pedagógiai Oktatási Központ a feladatellátási helynek 5 beavatkozó intézkedést 
javasolt, ezek közül 3 megvalósult (bevált intézményi jó gyakorlatokról tájékoztatás, 
önismereti, szociális készségeket fejlesztő foglalkozáson való részvétel, workshopon 
való részvétel a Családsegítő munkatársaival), ez év 2. felére tervezik a 
szaktanácsadói konzultációt az egyéni fejlesztési tervek kidolgozásához. Az 
intézmény rendszeresen igényel és vesz igénybe szakmai szolgáltatásokat a 
Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központtól. A Tavaszi Pedagógiai Napok 
mindhárom lemorzsolódással kapcsolatos rendezvényén részt vettek. A 
feladatellátási helyhez rögzített intézményi beavatkozások, valamint a projektben 
várható tevékenységek, szolgáltatások alkalmasak lehetnek az adatokban mutatkozó 
veszélyeztetettségi tényezők enyhítésére. 
 
Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló 
korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerbe a 2017/2018. tanév második 
félévéhez rögzített adatok utólagos módosítására már nincs lehetőség. 
 
Az adatszolgáltatás során rögzített jelentések olvasási joggal folyamatosan 
megtekinthetőek az informatikai rendszerben (https://kir.hu/kir2esl/). 
 
Budapest, 2018. augusztus 30. 
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