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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 19. §

(1) A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai
szakszolgálati intézmények és fenntartóik, valamint a
pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói
érdekvédelemmel összefüggő tevékenységet pedagógiai-
szakmai szolgáltatások segítik.

(2) Pedagógiai-szakmai szolgáltatás
h) a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához
kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer
működtetése.



48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 9/A. §

Az Nkt. 19. § (2) bekezdés h) pontja szerinti, a lemorzsolódással
veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és
pedagógiai támogató rendszer működtetésének eszközei és módszerei:

a) korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetésében
közreműködés, a rendszerben rendelkezésre álló intézményi és
tagintézményi szintű adatok elemzése, értékelése, és mindezek
alapján a szükséges pedagógiai szakmai támogatás meghatározása,

b) a célnak megfelelő pedagógiai eszközök és módszerek
megismertetése és terjesztése, a pedagógiai módszerek
kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézményben,

c) a beavatkozások előrehaladásának nyomon követése,

d) a lemorzsolódás megelőzése, megakadályozása érdekében történő
pedagógiai támogatást segítő szakemberek együttműködésének
koordinálása.



A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 
támogatásához kapcsolódó korai jelző- és 
pedagógiai támogató rendszer

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 

4. § 37. Lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanuló: 

az a tanuló, akinek az adott tanévben a 
tanulmányi átlageredménye közepes 
teljesítmény alatti vagy a megelőző 
tanévi átlageredményéhez képest 

legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és 
esetében komplex, rendszerszintű 

pedagógiai intézkedések alkalmazása 
válik szükségessé.

a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 229/2012. 

(VIII.28.) kormányrendelet 

44/J. § (1) A támogató rendszer 
nevelési-oktatási intézményenként, 

telephelyenként és évfolyamonként az 
iskolai nevelés-oktatás ötödik–

tizenkettedik évfolyamán, továbbá a 
Köznevelési, valamint a Szakképzési 
Hídprogramban a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók vonatkozásában 
a (2) bekezdésben meghatározott 
statisztikai adatokat tartalmazza.



Lemorzsolódás – korai iskolaelhagyás

veszélyeztetett tanulók 
előrehaladásának nyomon 

követése

érintett pedagógusok, 
intézmények és fenntartóik 

szakmai támogatása

korai iskolaelhagyók arányának 
10%-ra csökkentése



-adatot szolgáltat

-tevékenységeket szervez

-elemez, értékel

-támogató tevékenységeket kínál

intézmény

POK

Az intézmények és az OH POK-ok együttműködése



A jelzőrendszer adatai a 2017/2018-as tanévről

Országos adatok:
• 66 121 lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanuló
(az össztanulói létszámhoz         

viszonyítva 8,86%)

közülük:
o az elégtelen osztályzatot kapott 

tanulók száma: 32 829 fő
o az évismétlésre kötelezett tanulók 

száma: 12 740 fő

A 2016/2017-es tanév adatai: 
• lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma: 80 900 fő (10,85%) 
• elégtelen osztályzatot kapott tanulók száma: 40 637 fő
• évismétlésre kötelezett tanulók száma: 14 688 fő



Megye

Össztanulói

létszám 5-12. 

évfolyamon

HH HHH

Tanulók 

száma

Tanulók 

aránya

Tanulók 

száma

Tanulók 

aránya

Borsod-Abaúj-

Zemplén
52 447 5 547 10,58% 9 558 18,22%

Nógrád 12 744 1 197 9,39% 2 061 16,17%

Szabolcs-Szatmár-

Bereg
45 878 5 589 12,18% 8 904 19,41%

Hajdú-Bihar 43 604 3 576 8,20% 5 101 11,70%

Jász-Nagykun-

Szolnok
29 723 2 870 9,66% 3 127 10,52%

Komárom-

Esztergom
22 299 582 2,61% 500 2,24%



A jelzőrendszer főbb mutatói iskolatípusonkénti
bontásban



A jelzőrendszer főbb mutatói évfolyamonkénti
bontásban



Évfolyamok

Egy vagy több 

tantárgyból elégtelen 

osztályzatot kapott 

tanulók száma

Egy vagy több 

tantárgyból elégtelen 

osztályzatot kapott 

tanulók aránya

Változás

5. évfolyam 3789 3,65% -0,59%

6. évfolyam 4172 4,32% -0,58%

7. évfolyam 5549 5,87% -0,64%

8. évfolyam 1924 2,13% -0,17%

9. évfolyam 

előkészítő
160 1,55% nincs adat

9. évfolyam 9053 8,49% -2,14%

10. évfolyam 4037 4,47% -1,77%

11. évfolyam 2585 3,09% -1,34%

12. évfolyam 1560 2,24% -0,81%



Tanulók száma Tanulók aránya Változás

Tanulók összlétszáma 746 258 100% +817 fő

Az adatszolgáltatási időszak 

félévének értékelésénél, 

minősítésénél egy vagy 

több tantárgyból elégtelen 

(1) osztályzatot kapott 

tanulók száma

32 829 4,40% -1,05%

Matematika 17 704 2,37% -0,49%

Történelem 10 736 1,44% -0,22%

Magyar irodalom 8 355 1,12% -0,14%

Szakmai elmélet 8 285 1,11% -0,20%

Magyar nyelv 7 865 1,05% -0,16%



OKM alulteljesítő intézmények 
2012/13-2016/17

magán fenntartó 6

állami szervezet 23

egyházi jogi személy 6

tankerületi központ 88

vallási tev. v. szervezet 2

általános iskola 99

szakgimnázium 12

szakközépiskola 12

szakiskola, készségf. iskola 2



Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya az 
alulteljesítő 125 FEH-en



OKM alulteljesítő intézmények célzott 
támogatása

125 FEH 2 éves program

• fenntartók megkeresése

• intézmények megkeresése

• helyzetelemzés

• támogató, igényelt 
szolgáltatások 
helybevitele

• folyamatos monitoring

• évente összesítés

Párhuzamosan 

POK ; 51; 41%

EFOP 3.1.5.; 49; 39%

EFOP 3.1.7.; 25; 20%

Beavatkozások az alulteljesítő
intézményekben



A POK értékeli az intézmények által megszervezett 
beavatkozásokat, és műhelyfoglalkozásokat szervez az 
érintett intézmények vezetői számára: 

• a lehetséges intézményi beavatkozások megismertetésére 
(pl. ha az intézmény csak egy, esetleg két-három fajta 
beavatkozást végez)

• az intézmények által végzett beavatkozások 
beazonosításának támogatására (pl. ha az intézmény több 
fajta beavatkozást is végez, de ezeket nem tölti fel az 
informatikai felületre)

• a lehetséges intézményi beavatkozások megállapítására, (pl. 
ha az intézmény nem a megfelelő beavatkozásokat végzi)

• a lemorzsolódás lehetséges intézményi okai 
megállapításának elősegítése érdekében

• az eredményes intézményi beavatkozásokat bemutató jó 
gyakorlatok terjesztése érdekében.



A POK az adatszolgáltatás adatai alapján megvizsgálja a 
megyére vonatkozó összesített adatokat, feladatonként és 
tantárgyanként. 

• Amennyiben megállapítható olyan eredmény, 
tendencia (pl. egy tantárgyból a bukások magas 
száma), amely további vizsgálatot indokol, akkor a 
POK vezető az adatok további elemzésére 
szaktanácsadói csoportot kér fel. 

• A szaktanácsadói csoport feltárja a lehetséges 
okokat, javaslatot tesz a támogató pedagógiai-
szakmai szolgáltatásokra (pl. műhelymunka az 
érintett tantárgy szaktanácsadói, illetve a tantárgyat 
tanító pedagógusok számára).



• A POK az intézményi adatszolgáltatás adatai alapján 
dönt arról, hogy mely intézményben és mely 
szakterületen szükséges szaktanácsadói látogatás 
megszervezése. 

• A POK az intézményi adatszolgáltatás adatai alapján 
dönt arról, hogy milyen további támogató 
tevékenységek megszervezése indokolt az illetékességi 
területén (pl. pedagógus-továbbképzés megszervezése, 
műhelymunkák szervezése, jó gyakorlatok megosztása 
stb.)

• A POK a támogató tevékenységek meghatározásához 
bevonja a vezető szaktanácsadókat és az 
intézményfejlesztési szaktanácsadókat. 



OH POK által rögzített tevékenységek

A POK által rögzített tevékenységek: 
• 71,7%-a megelőző, 

• 28,3%-a beavatkozó program; 

A tevékenységek közül: 
• 11 600 támogatja a pedagógusokat, 

• 3200 az intézményvezetést, 

• 680 pedig az intézményi fejlesztésre irányul.



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


