
 

2019/2020. tanév I. félévi, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya intézményi 

szinten: 424 főből 1 fő (0,2 %) 

 

001 - Ráckevei Ady Endre Gimnázium (2300 Ráckeve, Kossuth utca 82-84.) 

 

A köznevelési statisztika alapján a 2019/2020. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12. 

évfolyamokon): 424 fő 

A 2019/2020. tanév első félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 1 fő (a 

tanulók 0,2 %-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: 1 fő (a 

tanulók 0,2 %-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 Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ értékelése a 2019/2020. tanév első 

félévére vonatkozóan: 

 

A feladatellátási helyen a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya 0,23 %. Ez az 

érték jelentősen alacsonyabb a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ szolgáltatási 

területén működő feladatellátási helyek ESL mutatóinak átlagánál. A lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók arányában az elmúlt három tanév első félévi adatai alapján 

statisztikai eszközökkel egyértelmű növekedés vagy csökkenés nem mutatható ki. Ezen 

belül az alacsony tanulmányi eredményű tanulók arányában az elmúlt három tanév félévi 

adatai alapján statisztikai eszközökkel nem mutatható ki egyértelmű tendencia, viszont a 

legalább 1,1-et rontó tanulók aránya stabilan alacsony értéket mutat. A sajátos nevelési 

igényű tanulók aránya alacsonyabb a h asonló lemorzsolódási aránnyal rendelkező 

feladatellátási helyek SNI arányánál. A feladatellátási hely nem szerepel az elmúlt öt év 

országos kompetenciamérési eredményei alapján készített kiemelkedő teljesítményű iskolák 

listáján. A 2019/2020. tanév első félévi adatainak elemzését követően a feladatellátási hely 

sem intervenciós, sem prevenciós intézkedést nem rögzített. Ezen időszakban a 

feladatellátási hely szakmai feladatainak teljesítése során a Budapesti Pedagógiai Oktatási 

Központ szakmai szolgáltatásait is igénybe vette. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

arányának alacsony szinten tartása érdekében javasoljuk, hogy intézményi folyamataik 

támogatása céljából továbbra is vegyék igénybe a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 

szakmai szolgáltatásait. 

 

Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- 

és pedagógiai támogató rendszerbe a 2019/2020. tanév első félévéhez rögzített adatok 

utólagos módosításár a már nincs lehetőség. 

 

Az adatszolgáltatás során rögzített jelentések olvasási joggal folyamatosan megtekinthetőek 

az informatikai rendszerben (https://kir.hu/kir2esl/). 

 

Budapest, 2020. április 29. 
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