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Tájékoztatom, 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 2017. február 10-én lezárult. 
 
A lemorzsolódásban az a tanuló veszélyeztetett, aki megfelel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 37. pontjában meghatározott definíciónak, vagyis 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. 
 
Az Önök intézménye, feladatellátási helyei által az informatikai rendszerbe rögzített jelentés alapján az 
alábbiakról tájékoztatom. 
 
001 - Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium (6120 Kiskunmajsa, Kálvária 
utca 6.) 
A köznevelési statisztika alapján a 2016. október 1-jei nappalis tanulói létszám (5-12. évfolyamokon): 289 fő 
A 2016/2017. tanév első félévében lemorzsolódásban veszélyeztett tanulók létszáma: 74 fő (a tanulók 25,6 
%-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: 2 fő (a tanulók 0,7 %-a) 
A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye egy félév alatt 1,1 mértékben 
romlott: 1 fő (a tanulók 0,3 %-a) 
 
Felhívom a szíves figyelmét, hogy az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai 
támogató rendszerbe a 2016/2017. tanév első félévéhez rögzített adatok utólagos módosítására már nincs 
lehetőség. 
 
A tanév második félévére vonatkozó, a Korm. rendelet 26/A. § (2) bekezdés alapján 2017 júniusában 
esedékes adatszolgáltatásra történő felkészülés érdekében azonban kérem, hogy a fenti szempontok 
vizsgálatára kiemelt figyelmet szentelve továbbra is kísérjék figyelemmel a lemorzsolódással veszélyeztett 
tanulók számának a Korm. rendeletben meghatározott tényezők szerinti alakulását. 
 
Ennek támogatásához az első adatszolgáltatás során rögzített jelentések olvasási joggal folyamatosan 
megtekinthetőek lesznek az informatikai rendszerben (https://kir.hu/kir2esl/). A lemorzsolódás megelőzését 
szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerben, illetve a KIR tanulói nyilvántartásában rögzített 
adatok alapján készíthető lekérdezések és kimutatások pedig várhatóan március elejétől lesznek elérhetőek 
a felületen. 
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