001 - Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola (2840 Oroszlány, Oroszlány Havasi
Márton utca 1-3.)
A köznevelési statisztika alapján 2017. október 1-jei állapot szerinti tanulói összlétszám
(nappali rendszerű vagy felnőttoktatás nappali munkarend szerinti 5-12. évfolyamokon): 313
fő
A 2017/2018. tanév első félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 63 fő
(a tanulók 20,1%-a)
A 2017/2018. tanév második félévének adatai:
1. Létszámadatok:
A köznevelési statisztika alapján a 2017/2018. tanév nappalis tanulói létszáma (5-12.
évfolyamokon): 313 fő
A 2017/2018.tanév második félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 56 fő
(a tanulók 17,9 %-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: 56 fő (a tanulók
17,9 %-a)
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy tanév alatt 1,1
mértékben romlott: 0 fő (a tanulók 0,0 %-a)
2. A feladatellátási helyen indított tevékenységek:
Pedagógus-támogató tevékenység - A korai jelző és pedagógiai támogató informatikai
rendszerben rögzített intézményi és tagintézményi szintű adatok értékelésének, elemzésének
segítése, A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése érdekében
megfelelő pedagógia eszközök és módszerek terjesztése és kiválasztásának a segítése az
országos szaktanácsadói hálózaton keresztül, Célirányos képzések biztosítása
Tanulói előrehaladást támogató tevékenység - Tanulói kulcskompetenciák fejlesztését szolgáló
tanórai tevékenységek. Tanulói motiváció növelésére irányuló beavatkozás, magatartási
nehézségek kezelésére irányuló beavatkozás. Az igazolatlan hiányzások csökkentését célzó
beavatkozások. Egyéb, Egyéni készség- és képességfejlesztés, Mentálhigiénés tevékenységek,
foglalkozások biztosítása (Boldog iskola program, Arizona program)
3. Az illetékes POK által nyújtott szolgáltatási területek:
Intézményvezetést támogató tevékenység - A korai jelző és pedagógiai támogató informatikai
rendszer működtetésének segítése rendszeres tájékoztatókkal, szakmai napokkal, informatikai
ügyfélszolgálattal
4. Intézményfejlesztést támogató tevékenység - Lemorzsolódás adatait elemző szaktanácsadói
látogatás
Pedagógus-támogató tevékenység - Szakmai továbbképzés (Arizona program, tanulmányi
eredmények javítását szolgáló módszerek) Tavaszi pedagógiai napokon bemutató
foglalkozások, szakmai továbbképzések. Új módszerek átadása, pl. élménypedagógia
5. Egyéb, Célirányos műhelyfoglalkozások tartása
Az illetékes POK intézményi szintű kiegészítése:
Az intézmény által igénybe vett releváns szakmai szolgáltatás: Intézményvezetést
támogató tevékenység: A korai jelző és pedagógiai támogató informatikai rendszer
működtetésének segítése rendszeres tájékoztatókkal, szakmai napokkal, informatikai
ügyfélszolgálattal. Megelőző (prevenciós) beavatkozás: Pedagógus-támogató tevékenység:
A résztvevők célirányos előadásokon, műhelyfoglalkozásokon vettek részt. A
rendezvényen tájékoztatást kaptak a bevált jó gyakorlatokról is. További
műhelyfoglalkozáson való részvétel.

