
A nevezési lap adatai 
Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyre 

2019/2020. 
 
Ez a dokumentum csak tájékoztató jellegű. Ennek kitöltésével nem lehet diákot nevezni a versenyre. A 
nevezéseket ezen az űrlapon lehet beküldeni: http://felmeres.ofi.hu/v2/index.php/497278?lang=hu 

 
**** 

 
Az alábbi adatok megadásával lehet az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum által szervezett versenyre 
diákot nevezni. Az adatlapot a versenyző diák felkészítője tölti ki és küldi be. A felkészítő tanár a tanuló 
köznevelési intézményének alkalmazásában kell, hogy álljon. A nevezési lapot diákonként kell kitölteni. 
 
A nevező intézmény adatai 
Hivatalos név (így fog szerepelni minden hivatalos dokumentumon és az oklevélen): 
OM azonosító: 
Megye (egy választható): 
Település: 
Utca, házszám: 
Irányítószám: 
Hivatalos e-mail cím: 
Telefonszám: 
Intézményvezető neve: 
Beosztása:  
 
Versenyfelkészítő adatai 
Név: 
Munkakör (egy választható): 

könyvtárostanító 
könyvtárostanár 
nem pedagógus könyvtáros - ped. végzettség nélkül 
nem pedagógus könyvtáros-  ped. végzettséggel 
egyéb szakos pedagógus (alább írja be szakjait!) 
egyéb (alább írja be konkrétan!) 
Éspedig (egyebek esetén): 

E-mail cím: 
Telefonszám: 
Társfelkészítő neve és munkaköre (nem kötelező mező): 
 
Versenyző adatai 
Név: 
Születési hely: 
Születési idő: 
Tantervi évfolyam (egy választható): 

7. 
8. 
9. 
10. 

Verseny korcsoport (egy választható): 
I. kcs. 7-8. évf. 
II. kcs. 9-10. évf. 

Iskolatípus (amely képzésben a tanuló részt vesz)(egy választható): 
általános iskola 
gimnázium 
szakgimnázium 
szakközépiskola 

A sajátos nevelési igényű tanulóknak járó segítséget igénybe szeretné-e venni? (egy választható) 

http://felmeres.ofi.hu/v2/index.php/497278?lang=hu


igen (Igen válasz esetén az igazolást e-mailben - bod@opkm.hu - kell elküldeni.) 
nem 
 

 
Adatok az iskolai fordulóról és a felkészítésről 
A továbbjutás alapja (egy választható): 

iskolai forduló, volt aki nem jutott tovább 
iskolai forduló, mindenki továbbjutott 
kerületi/területi könyvtárhasználati versenyen elért eredmény alapján 
felkészítői javaslat alapján (előzetes megmérettetés nélkül) 

Az iskolai felkészítésben/fordulón részt vett diákok száma összesen: 
évfolyamonként: 

7. évf.: 
8. évf.: 
9. évf.: 
10. évf.: 

nemenként: 
fiú: 
lány: 

hátrányos helyzetűként nyilvántartott tanulók száma: 
sajátos nevelési igényű tanulók száma: 
korábbi tanév(ek)ben is résztvevő tanulók száma: 
Használta-e a felajánlott központi iskolai fordulós feladatlapot? (egy választható) 

igen, egy az egyben - az iskolai forduló lebonyolításához 
igen, átalakítva - az iskolai forduló lebonyolításához 
igen, a felkészítés folyamatában 
nem 

 
Nyilatkozatok 
A nevező köznevelési intézmény rendelkezik a szülő, gondviselő engedélyével a versenyben való részvételre: 
igen 
 

A versenyszabályzatot (http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=465) (a versenyre és az adatkezelési 
elvekre vonatkozóan is) ismerem, és elfogadom, annak tartalmát a versenyző diákkal és szülőjével, 
gondviselőjével megismertettem, azt ők is elfogadták: 

igen 
 

A nevezési lapon megadott adatokat és nyilatkozatokat az országos írásbeli forduló regisztrációs ívén a tanulót a 
helyszínre kísérő intézményi dolgozó  aláírásával megerősíti. 
 

A verseny egyes fordulóin a nevezett diákról készült felvételek közzétételéhez a diák és szülője, gondviselője 
hozzájárul: 

igen 
nem 

 

A verseny egyes fordulóin rólam készült felvételek közzétételéhez hozzájárulok: 
igen 
nem 

 
Egyéb kérdések: 
A tanulót az országos írásbelire kísérő neve (ha nem a felkészítő) (nem kötelező mező): 
Mobiltelefon száma: 
 
A kitöltött nevezési lapot a rendszer automatikusan elküldi a versenyfelkészítő nevezési lapon megadott e-mail 
címére. 
A nevező intézmények névsorát a verseny honlapján folyamatosan közzétesszük. 
 
Köszönjük nevezésüket! 

http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=465

