
Salgótarjáni POK szakterületen végzett tevékenységei 2018-ban 

Intézkedések javaslása és azok megvalósulása a lemorzsolódással 
legveszélyeztetettebb feladatellátási helyek számára 

A Salgótarjáni POK Nógrád megyében a lemorzsolódással kapcsolatos adatszolgáltatásban 

részt vevő 170 feladatellátási hely közül, a lemorzsolódással legveszélyeztetettebb feladat-

ellátási helyekként azokat a helyeket azonosította, amelyeken a lemorzsolódással veszélyez-

tetett tanulók aránya meghaladta a megyei átlagot. Ezek száma a 2017/2018. tanév  

I. félévében 35, a II. félévében 40 feladatellátási hely volt. (Időközben a megyei átlag 3%-kal 

csökkent.) A teljes tanév folyamán a POK 31 intézmény 46 feladatellátási helyének tett 

intézkedési javaslatot a lemorzsolódási veszélyhez kapcsolódó adataik alapján.  

A POK által javasolt intézkedések 

A POK által ajánlott pedagógiai-szakmai szolgáltatások száma  368 

Ebből: 
Megelőző intézkedés 143 

Beavatkozó intézkedés 225 

A POK által javasolt intézkedések közül   

 megvalósult 43% 

részben megvalósult 19% 

 nem valósult meg 38% 

 

A POK által feltöltött intézkedések cél szerinti megoszlása 

Az intézkedés célja Javasolt 
megelőző 
intézkedés 
(db) 

Javasolt 
beavatkozó 
intézkedések 
(db) 

Összesen 

A tanulási és magatartási nehézségeket kezelő 
beavatkozás 

8 19 27 

A tanuló szociális helyzetből eredő 
hátrányának kompenzálását célzó beavatkozás 

4 17 21 

Általános, a lemorzsolódás csökkentését célzó 
beavatkozás 

65 77 142 

Befogadó, együttnevelést célzó oktatás-
szervezési beavatkozások 

0 10 10 

Közösségfejlesztő, közösségépítő beavatkozás 3 1 4 

Tanulmányi eredmény javítását célzó 
beavatkozás 

53 70 123 

Tanulói igazolatlan hiányzás csökkentésére 
irányuló beavatkozás 

2 4 6 

Tanulói motiváció növelésére irányuló 
beavatkozás 

6 20 26 

Testi, lelki, mentális fejlesztésre irányuló 
beavatkozás 

2 3 5 

Egyéb 0 4 4 

Összesen 143 225 368 

 



A POK által feltöltött intézkedések tartalom szerinti megoszlása 

Célirányos képzések, műhelyfoglalkozások biztosítása, módszertani eszközök 
terjesztése segítése 

75 

Szaktanácsadói látogatás  61 

Tájékoztatás bevált, illetve adaptálható intézményi jó gyakorlatokról 45 

Egyéni készség- és képességfejlesztés, tantárgyi előrehaladás támogatása 
személyre szabott pedagógiai módszerekkel 

29 

A korai jelző és pedagógiai támogató informatikai rendszer működtetésének 
segítése tájékoztatókkal, szakmai napokkal 

17 

A hiányzó alapkompetenciákat pótló, fejlesztő programok 19 

Esetkonferencia, workshopon való részvétel szektorközi szakemberek 
részvételével 

12 

Integrációs vagy képességkibontakoztató felkészítés megszervezése  5 

Az országos kompetenciamérés eredményei nyomán intézményi szintű 
intézkedési terv készítése, megvalósítása 

3 

Egyéb 77 

 


