2019/2020. tanév II. félév
Aba Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (3127 Kazár, Szabadság út 3.)
A köznevelési statisztika alapján a 2019/2020. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. évfolyamokon):
138 fő
A 2019/2020. tanév II. félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 29 fő (a tanulók
21,0 %-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: 29 fő (a tanulók 21,0
%-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév alatt vagy a
megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)
Az illetékes Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ értékelése a 2019/2020. tanév II. félévére
vonatkozóan:
A székhely intézményben az első félévéhez képest nőtt a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók
száma, az előző tanév végi adatokat vizsgálva azonban csökkenés tapasztalható. A jelenlegi arány
továbbra is meghaladja a megyei átlagértéket, a feladatellátási hely továbbra is kiemelt figyelmet
érdemel. Az intézmény lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókat érintő tevékenységként az
alábbiakat jelölte meg: érzékenyítő foglalkozás a hátrányos helyzetben élő tanulók befogadására;
felzárkóztató foglalkozás; Facebook csoportok létrehozása a digitális oktatás kezdetén; napi
kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal; differenciált fejlesztés heterogén csoportban-Komplex
alapprogram; versenyek; színházlátogatások. A feladatellátási hely részt vesz az EFOP-3.1.5 A tanulói
lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása című projekt megvalósításában. Az
intézmény ebben a félévben a projekt keretében összegző beszámolót készített az utóbbi három év
intézményfejlesztési folyamatairól, ennek megfelelően felülvizsgálta és aktualizálta pedagógiai
programját beépítve a projekt szervezetfejlesztési eredményeit, valamint megalkotta az Intézményi
Komplex Cselekvési Terv feladattervét a 2020-2023-as i dőszakra. A feladatellátási hely a Salgótarjáni
Pedagógiai Oktatási Központtól az igényfelméréskor az alábbi szakterületeken igényelt
szaktanácsadói tevékenységet: kiemelt figyelmet igénylő tanuló nevelésének, oktatásának segítése
(beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, sajátos nevelési igényű tanulók,
tehetséggondozás). Szakmai szolgáltatást kértek a Fit elemző szoftver alkalmazásához, és részvételi
szándékot jeleztek az interaktív tanulásszervezéssel kapcsolatos módszertani tréningen. A
megvalósítás a második félévben várható. A feladatellátási helyhez rögzített intézményi
beavatkozások, valamint a projektben várható tevékenységek, szolgáltatások alkalmasak lehetnek az
adatokban mutatkozó veszélyeztetettségi tényezők kezelésére, enyhítésére. Az intézmény dorogházi
tagiskolájában az utóbbi félévtől eltekintve nem volt lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló. Az
elmúlt félévben számuk azonban jelentősen nőtt, arányuk megközelíti a megyei átlagot. Javasoljuk,
hogy vegyenek részt a Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ lemorzsolódás kezelésével
kapcsolatos programjaiban, illetve határozzon meg a tagintézmény a lemorzsolódással
veszélyeztetett tanulókat érintő saját beavatkozásokat is, melyek együttesen alkalmasak lehetnek a
lemorzsolódási adatok mérséklésére.

