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 Az intézmények  fenntartója  2020. szeptember 1-től a Miskolci 

Egyházmegye  Közfeladatellátó  Intézményei  Fenntartója .  

 Jelen összeállítás  a Miskolci Egyházmegye  Közfeladatellátó  

Intézményei  Fenntartója  Oktatás - és Nevelésügyi  Osztályán  

készült,  2020 szeptemberében,  a korábbiakban  rendelkezésre  

álló  adatok alapján .  

 A szakképzési  átalakulás  következtében  három  intézmény  neve 

2020. július  1-től megváltozott,  a bemutatóban  az elmúlt  

tanévi  megnevezés  szerepel. Az intézmények  új  neve: 

 Fáy  András  Görögkatolikus  Technikum és  Szakgimnázium,  

 Szent János  Görögkatolikus  Gimnázium,  Szakgimnázium,  

Technikum és  Kollégium,  

 Georgikon Görögkatolikus  Mezőgazdasági  és Élelmiszeripari  

Technikum, Szakképző  Iskola és  Kollégium .  

LEMORZSOLÓDÁSBAN VESZÉLYEZTETETT 

TANULÓK SZÁMÁNAK ÖSSZESÍTETT ALAKULÁSA  



A nemzeti köznevelésről  szóló törvény 

végrehajtásáról  rendelkező 229/2012. 

(VIII. 28.) 1§ (2) bekezdés 21. pontjában 

foglaltak szerint, a köznevelési 

információs  rendszer részeként 

működtetett korai jelző- és pedagógiai 

támogató rendszer célja, hogy a 

lemorzsolódással  veszélyeztetett  tanulók 

számának csökkentése érdekében  

pedagógiai-szakmai támogatást  nyújtson az 

érintett tanulók, pedagógusok, 

intézmények és fenntartóik  számára. 



A félévenként  szolgáltatott  intézményi  
statisztikákat  az Oktatási Hivatal összesítve  
megküldi  az adott intézménynek,  illetve 
fenntartójának . Ezen túl javaslatot tesz a 
pedagógiai  eredményességet  javító  
intézkedésekre  és biztosítja  az ehhez 
szükséges szakmai támogatást,  továbbá  az 
intézményi  szintű beavatkozások  
előrehaladását .  
Jelen fenntartói  összesítést  2016/2017-es 
tanév  első  félévétől  készítettük  el. Ennek 
alapján nyomon követhető  a Miskolci 
Egyházmegye (2020. szeptembertől  a 
fenntartó a MEKIF) intézményrendszerében  a 
lemorzsolódásban  veszélyeztetetett  tanulók  
számának alakulása,  illetve az intézményi 
intézkedések  értékelése .  

 



Iskoláink többségében csökkent a 

lemorzsolódásban  veszélyeztetett  tanulók 

száma. Kiemelkedő eredményt  mutat ezen a 

téren a két edelényi iskolánk. A Szent 

Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, 

Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskolában, a 

legutóbbi 5 félévben 5 % alatti a 

lemorzsolódásban  veszélyeztetett  tanulók 

aránya, míg a Szent János Görögkatolikus  

Gimnázium,  Szakgimnázium és 

Kollégiumban,  az elmúlt 4 tanítási évet 

nézve 15% alatti a veszélyeztetett  tanulók 

aránya. Míg ezen intézményekben a 

veszélyeztetett  tanulók aránya fokozatos 

csökkenést mutat, addig a diákok 

összlétszámát  tekintve növekedés 

figyelhető meg.  



Szent Miklós 

Görögkatolikus Általános 

Iskola, Óvoda és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

Szent János 

Görögkatolikus 

Gimnázium, 

Szakgimnázium és 

Kollégium  



Folyamatosan javuló tendenciát mutat 

a Miskolci Görögkatolikus  Általános  

Iskola és a Szent Péter Görögkatolikus  

Általános Iskola is. Míg az előbbi 

intézményben  – a 2016/2017-es tanév 

II. félévét leszámítva,  amikor egy 

kiugróan magas 14 fő (9,3%) volt a 

lemorzsolódásban  veszélyeztetett  

tanulók aránya - tartósan 5% alatt 

maradt, addig az utóbbi iskolában az 

összlétszám minimális csökkenése 

mellett (4 év alatt 90-ről 85-re) a 

kezdeti 41,1%-os veszélyeztetettség  az 

elmúlt 4 évben 8,2%-ra redukálódott. 



Szent Péter Görögkatolikus  

Általános Iskola 

Miskolci Görögkatolikus 

Általános Iskola  



Szakképzést  folytató iskoláink közül a 

Georgikon Görögkatolikus  

Mezőgazdasági  és Élelmiszeripari  

Szakgimnázium,  Szakközépiskola  és 

Kollégiumban  a tanulói összlétszám 

jelentéktelen mértékű csökkenése  

mellett (az elmúlt 4 évben 232 főről 

228 főre) a lemorzsolódásban  

veszélyeztetett  tanulók számának 

feleződése figyelhető meg: a vizsgált 

időszakban a legmagasabb 29,3%-ról a 

jelenlegi 17,1%-ra.  



Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola 

és Kollégium  



Jelentősen nagyobb összlétszámú  

(2019/2020 II. félévében: 578 fő) 

szakképző iskolánk a Fáy András 

Görögkatolikus  Közgazdasági 

Szakgimnázium minimális növekedést 

mutat a lemorzsolódásban  

veszélyeztetett  tanulók számának 

tekintetében . A kezdeti 5% alatti 

arány az elmúlt 4 félévben közel 

10%-ra emelkedett.  



Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági 

Szakgimnázium  



Magas lemorzsolódási  adatokat mutat a 

Homrogdi Görögkatolikus  Általános 

Iskola és Óvoda. 

A vizsgált időszakban  a tanulói létszám 

minimális csökkenése  mellett (a 

kezdeti 128 főről 122 főre) 40-50% 

közötti a lemorzsolódásban  

veszélyeztetett tanulók aránya.  



Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola 

és Óvoda  



A tanulói összlétszám tekintetében 
elmondható, hogy kiugróan magas 
növekedés illetve csökkenés egyik 
intézményben sem figyelhető meg. Az 
elmúlt 4 évben a vizsgált iskolákban 4-6 
fős változások  voltak. 
 
A Pedagógiai Oktatási Központ évről 
évre célzott intézményi beavatkozással  
illetve szakmai-módszertani 
szolgáltatások igénybevételével  
javaslatot tesz és segítséget nyújt az 
oktatási intézményeknek a 
lemorzsolódásban  veszélyeztetett  
tanulói létszám csökkentésére .  



A vizsgált időszakban  a Miskolci 
Egyházmegye által fenntartott hét intézmény  
közül mindegyikben volt célzott intézményi  
beavatkozás  a veszélyeztetett  tanulók  
arányának  csökkentésére . A Pedagógiai  
Oktatási  Központ,  az említett  iskolák  közül  
az alábbi  négyben  javasolta a külső  
beavatkozást  is: 
 
• •Homrogdi Görögkatolikus  Általános Iskola 

és Óvoda, 
• •Szent Péter  Görögkatolikus  Általános  

Iskola, 
• •Szent János Görögkatolikus  Gimnázium,  

Szakgimnázium  és Kollégium, 
• •Georgikon Görögkatolikus  Mezőgazdasági  

és Élelmiszeripari  Szakgimnázium,  
Szakközépiskola  és Kollégium. 

 



A fenntartó továbbiakban is szakmai-

módszertani segítséget nyújt az 

intézményeknek a lemorzsolódásban  

veszélyeztetett  tanulók számának 

csökkentése érdekében a pedagógusok 

számára a továbbképzésben való 

részvétel biztosításával,  illetve az 

eredményességet  növelő módszertani 

újítások bevezetésének támogatásával. 

  

 

 



Lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók  

aránya %-ban 



Lemorzsolódásban veszélyeztetett 
általános iskolai  tanulók számának 

alakulása 

  
2016/2017 2017/2018 2018/2019 

2019/2020 I. 

FÉLÉV 

2019/2020 II. 

FÉLÉV       

Intézmény neve           

Volt-e 

intézményi 

eljárás? 

Van-e szükség 

külső 

beavatkozásra? 

Vett-e igénybe 

szolgáltatást? 

Miskolci 

Görögkatolikus 

Általános Iskola 

22 fő 20 fő 10 fő 2 fő 4 fő Igen Nem Nem 

Homrogdi 

Görögkatolikus 

Általános Iskola és 

Óvoda

129 fő 122 fő 111 fő 59 fő 49 fő Igen Igen Nem 

Szent Miklós 

Görögkatolikus 

Általános Iskola, 

Óvoda és Alapfokú 

Művészeti Iskola 

42 fő 39 fő 29 fő 11 fő 7 fő Igen Nem Nem 

Szent Péter 

Görögkatolikus 

Általános Iskola 

37 fő (csak 

első félév) 
67 fő 63 fő 15 fő 7 fő Igen Igen Nem 



Lemorzsolódásban veszélyeztetett 

középiskolai tanulók számának alakulása  

  

2016/2017 2017/2018 2018/2019 
2019/2020       

I. FÉLÉV 

2019/2020 

II. FÉLÉV 
      

Intézmény neve           

Volt-e 

intézményi 

eljárás? 

Van-e szükség 

külső 

beavatkozásra? 

Vett-e igénybe 

szolgáltatást? 

Fáy András 

Görögkatolikus 

Közgazdasági 

Szakgimnázium 

55 fő 45 fő 95 fő 42 fő 35 fő Igen Nem Nem 

Szent János 

Görögkatolikus 

Gimnázium, 

Szakgimnázium és 

Kollégium 

41 fő 48 fő 65 fő 56 fő 28 fő Igen Igen Nem 

Georgikon 

Görögkatolikus 

Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari 

Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 

Kollégium 

135 fő 105 fő 85 fő 43 fő 39 fő Igen Igen Nem 



A Miskolci Egyházmegye 

Közfeladatellátó Intézményei 

Fenntartója, mint az intézmények 

fenntartója ezúton köszöni az 

intézmények eddigi munkáját, 

amelyet a lemorzsolódásban 

veszélyeztetett tanulók arányának 

csökkentése érdekében tettek.  



KÖSZÖNÖM 

A 

FIGYELMET! 


