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MEGNEVEZÉS 
ALSÓ 

TAGOZAT 

FELSŐ 

TAGOZAT 
LÉTSZÁM (FŐ) 

Bukások összesen 10 16 26 

ebből 
1-3 tantárgy 

2 7 9 

ebből 

4 vagy több 

tantárgy 

2 0 2 

Mulasztás miatt nem 

osztályozható 1 9 10 

Tanévi munkája 

előkészítő jellegű 

(1. osztály) 

5 0 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

A TANULÓK LE- ÉS KIMARADÁSÁVAL, ÉVFOLYAMISMÉTLÉSÉVEL 

KAPCSOLATOS ADATOK 

2021/2022. tanév 

 

A 2021. augusztus 30-án megtartott tanév eleji értekezleten a már meglévő három kiemelten 

fontos nevelési és pedagógiai célunkat egy új elérni kívánt céllal egészítettünk ki: „A 

lemorzsolódással veszélyeztett tanulók fokozott támogatása”. 
 

Oktatási Hivatal - A 2020/2021. tanév II. félévére vonatkozó tájékoztatása az 

iskolai lemorzsolódás csökkentése témakörben 

 
Iktatószám: KIR/7115-2/2021 

OM azonosító: 031047 

Intézmény: Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Fenntartó: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 

 

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 2020/2021. tanév II. félévére nézve 2021 júniusában 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 2020/2021. tanév II. féléve 

vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatjuk. 

 

2020/2021. tanév II. félévi lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya intézményi szinten: 

155 főből 31 fő (20,0 %) 

 

001 - Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4087 

Hajdúdorog, Tokaji út 5.) 

 

A köznevelési statisztika alapján a 2020/2021. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. 

évfolyamokon): 155 fő 

A 2020/2021. tanév II. félévében lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók létszáma: 31 fő (a 

tanulók 20,0 %-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: 31 fő (a tanulók 

20,0 %-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 Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ értékelése a 2020/2021. tanév II. 

félévére vonatkozóan: 

 

Az intézmény által rögzített adatok szerint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma kis 

mértékben csökken. Az érintett tanulók aránya az intézményi intézkedések mellett külső 

intézkedések tervezését továbbra is indokolják. A rögzített intézkedések sok területre 

irányulnak, alkalmasak lehetnek az adatokban mutatkozó veszélyeztetettségi tényezők 

enyhítésére, de az érintett tanulók aránya miatt célszerű lenne megnézni, hogy az 

intézkedésekbe a veszélyeztetett tanulók milyen mértékben vonódnak be. Az aktuális 

igényfelmérés alapján digitális ismeretek és konfliktuskezelés területen szaktanácsadói 

támogatásban részesültek, több területen pedagógiai-szakmai szolgáltatást igényeltek.  

 

A Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ szakmai rendezvényein rendszeresen részt vettek. 

Intézményvezetői kérésre a Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ munkatársai, 

szaktanácsadói a nevelőtestülettel együttműködve tárja fel azokat a pedagógiai területeket, 

amelyek beavatkozást igényelnek, segíti a pedagógusok munkáját. Kérjük, továbbra is kísérjék 

figyelemmel a Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ szakmai rendezvényeit. Egy pedagógus 

elvégezte a "Multimédia elemeinek használata a pedagógus munkájában" című 30 órás 

pedagógus-továbbképzést. 

 

Budapest, 2021. augusztus 30. 

 

Tisztelettel: 

Urbán Ferenc Ábel 

főosztályvezető 

Oktatási Hivatal 

Köznevelési Nyilvántartási Főosztály 


