
  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

KKéésszzíítteettttee::                                                                                            JJóóvvááhhaaggyyttaa::  

  

HHoorrvváátthhnnéé  NNaaggyy  EEllvviirraa                                                                              ………………………………………………………………………………....                              

  

  



  

  

AAzz  éévv  kkiieemmeelltt  ffeellaaddaattaaii::  

  

--  AAzz  áálllloommáánnyy  sszzáámmííttóóggééppeess  ffeellddoollggoozzáássáánnaakk  ffoollyyttaattáássaa  

--  DDJJPP  ppoonntt  mműűkkööddtteettééssee,,  ppáállyyáázzaattbbaann  vváállllaalltt  ffeellaaddaattookk  mmeeggvvaallóóssííttáássaa,,  mmeennttoorrkkééppzzééss  

eellvvééggzzééssee  

--  JJóózzsseeff  AAttttiillaa  mmeeggyyeeii  sszzaavvaallóóvveerrsseennyy  lleebboonnyyoollííttáássaa  

--  EEllééggeeddeettttssééggmméérrééss  ééss  iiggéénnyyffeellmméérrééss  kkéésszzííttééssee  aa  kköönnyyvvttáárrhhaasszznnáállóókk  kköörréébbeenn  

- Bekapcsolódás az Országos Könyvtári Napok és a megyei Gyermekkönyvhetek 

rendezvényeibe 

- Rendszeres tájékoztatás a közvetett és közvetlen partnerek felé (könyvtárhasználók, 

honlap, Karosi Krónika, képújság) 

- A Márai VIII. programban való részvétel  

- Rendszeres könyvajánlások, könyvbemutatók, könyvtári órák megtartása 

- Könyvtárra vonatkozó törvényi változások figyelemmel kísérése, a törvényeknek 

való megfelelőség, módosítások 

- Könyvtári pályázatok figyelése  

- Leltári ellenőrzés folytatása, selejtezések 

- Kiemelt rendezvényeink (Országos Könyvtári Napok, Zala megyei 

Gyermekkönyvhét, Költészet napja) mellett új programok szervezése, lebonyolítása 

- Könyvtár pedagógiai program elkészítése 

- A honlap tartalmának folyamatos feltöltése 

- A tartós könyvek állományának feldolgozása, nyomon követése 

- A felnőtt lakosság nagyobb mértékű bevonása programjainkba 

 

 

 

  

  



  

  

AA  kköönnyyvvttáárr  hhaasszznnáállóóiinnaakk  kköörree::  

--  ZZaallaakkaarrooss  vváárrooss  llaakkoossssáággaa  

--  aazz  iisskkoollaa  ttaannuullóóii  ééss  ppeeddaaggóógguussaaii  

--  aazz  iinnttéézzmméénnyy  aaddmmiinniisszzttrraattíívv  ééss  tteecchhnniikkaaii  ddoollggoozzóóii  

  

AA  kköönnyyvvttáárrhhaasszznnáállaatt  mmóóddjjaaii::  

--  hheellyybbeenn  hhaasszznnáállaatt  

--  ccssooppoorrttooss  hhaasszznnáállaatt  

--  kkööllccssöönnzzééss  ((eeggyy  óórráárraa,,  44  hhééttrree,,  11  ttaannéévvrree))  

--  sszzáámmííttóóggéépp--  hhaasszznnáállaatt    

  

AA  kköönnyyvvttáárr  eeggyyéébb  sszzoollggáállttaattáássaaii::  

--  iinnffoorrmmáácciióó  --  sszzoollggáállttaattááss  

--  aajjáánnllóó  bbiibblliiooggrrááffiiaa  kkéésszzííttééssee  

--  lleettéétteekk  tteelleeppííttééssee  

--  ttéémmaaffiiggyyeellééss  

--  IInntteerrnneett  hhoozzzzááfféérrééss  bbiizzttoossííttáássaa  

  

AA  kköönnyyvvttáárr  nnyyiittvvaa  ttaarrttáássaa::  hheettii  2277  óórraa  

  

HHééttffőő::  1122..0000  ––1166..3300  

KKeedddd::  1122..0000  ––  1177..0000  

SSzzeerrddaa::  99..3300--1100..3300    

                    1122..0000  ––  1177..0000  

CCssüüttöörrttöökk::  1122..0000  ––1177..0000  

PPéénntteekk::  1122..0000  ––  1166..3300  

SSzzoommbbaatt::  99..3300--1111..3300      

  
NNyyáárrii  nnyyiittvvaa  ttaarrttááss::  jjúúlliiuuss  11--aauugguusszzttuuss  3311..  

((  AA  sszzaabbaaddssáággookk  kkiiaaddáássáánnaakk  ffiiggyyeelleemmbbee  vvéétteelléévveell  aa  nnyyiillvváánnooss  kköönnyyvvttáárrii  

mmuunnkkaarreenndd  sszzeerriinntt;;  hheettii  1155  óórraa))  



  
  

  

  

SSZZEEPPTTEEMMBBEERR  FFeelleellőőss  

LLeettééttii  áálllloommáánnyyookk  eellhheellyyeezzééssee..  

ÚÚjj  ttaannkköönnyyvveekk,,  kkéézziikköönnyyvveekk  lleellttáárrbbaa  vvéétteellee..  

kköönnyyvvttáárrooss  

iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

TTaarrttóóss  ttaannkköönnyyvveekk,,  ttaannáárrii  kkéézziikköönnyyvveekk  kkiiaaddáássaa..  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss    

TTaannéévv  eelleejjii  hháállóózzaattii  éérrtteekkeezzlleetteenn  rréésszzvvéétteell..  kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

MMuunnkkaatteerrvv  eellkkéésszzííttééssee..  

HHoonnllaapp  ttaarrttaallmmáánnaakk  áátttteekkiinnttééssee,,  ffrriissssííttééssee..  

kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

AAzz  OOrrsszzáággooss    KKöönnyyvvttáárrii  NNaappookk  pprrooggrraammssoorroozzaattáánnaakk  sszzeerrvveezzééssee..  

                                                                                                            
kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

SSzzeepptteemmbbeerr  3300..  AA  NNÉÉPPMMEESSEE  NNAAPPJJAA  ––  pprrooggrraammookk  sszzeerrvveezzééssee  

NNééppmmeesseehhéétt  aa  kköönnyyvvttáárrbbaann  ((sszzeepptteemmbbeerr  2211--3300..))  

MMeeggeemmlléékkeezzééss  aa  nnééppmmeessee  nnaappjjáárróóll..  

RRaajjzzppáállyyáázzaatt::  nnééppmmeesséékkhheezz  iilllluusszzttrráácciióó  kkéésszzííttééssee,,  ((11--88..  oosszzttáállyy))  

MMeesseebbáábbookk  kkéésszzííttééssee  ((11--22..  oosszzttáállyy,,  sszzoommbbaattoonn  kköönnyyvvttáárrllááttooggaattóókknnaakk  

iiss))  

MMeesseeffeelloollvvaassááss  aa  kköönnyyvvttáárrbbaann  ((11--44..  oosszzttáállyy))  

MMeesseevveettééllkkeeddőő  33..  ééss  44..  oosszzttáállyyoossookknnaakk  

MMeesseeáálllloommááss  aa  DDÖÖKK  nnaappjjáánn  lleevvőő  ttúúrráánnááll  

kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

  

  

kköönnyyvvttáárrooss  

  

  

iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

KKöönnyyvvttáárrbbeemmuuttaattóó  óórraa  aazz  11..  oosszzttáállyyoossookknnaakk  ééss  aazz  úújj  ttaannuullóókknnaakk..  

11..  oosszzttáállyyoossookk  ééss  úújj  ttaannuullóókk  bbeeiirraattkkoozzáássaa..  

  

iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

LLeevveelleezzőőss  jjááttéékk::  AAzz  őősszz  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

TTaappppaannccss  ééss  TTuuddoorrkkaa  ffoollyyóóiirraattookk  rreennddeellééssee,,  bbeeffiizzeettééssee..  kköönnyyvvttáárrii  mmuunnkkáátt  

sseeggííttőőkk  

AA  nnyyiittvvaa  ttaarrttáássii  iiddőő  lleejjeelleennttééssee  aa  KKaarroossii  KKrróónniikkáábbaa,,  kkééppúújjssáággbbaa,,  

hhoonnllaapprraa,,    DDJJPP  ppoonnttbbaa  
kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

CCssaappaattaallaakkííttááss  aazz  IIrrooddaallmmii  kkaallaannddoozzáássookk  mmeeggyyeeii  kköönnyyvvttáárrii  

vveerrsseennyyrree  
iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

KKöönnyyvvttáárrii  kkeerreesszzttrreejjttvvéénnyy::  AAzz  őősszz  kköönnyyvvttáárrooss  



OOKKTTÓÓBBEERR    

AA  sszzaabbaaddppoollccooss  áálllloommáánnyy,,  aa  ffoollyyóóiirraattookk  ééss  aa  kkaattaallóógguuss  rreennddjjéénneekk  

eelllleennőőrrzzééssee,,  ááttrreennddeezzééssee..  

kköönnyyvvttáárrooss  

kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

AA  MMáárraaii  VVIIIIII..  pprrooggrraamm  kköönnyyvveeiinneekk  éérrkkeezztteettééssee..  kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő    

kköönnyyvvttáárrooss  

LLeevveelleezzőőss  jjááttéékk::  AA  ccssaalláádd  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

AAzz  IIrrooddaallmmii  kkaallaannddoozzáássookk  mmeeggyyeeii  lleevveelleezzőőss  jjááttéékk  11..  ffoorrdduullóójjáánnaakk  

mmeeggoollddáássaa      

  

  

iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

AA  rraakkttáárr  ééss  aazz  áálllloommáánnyy  áátttteekkiinnttééssee,,  eelllleennőőrrzzééssee..  

  

  

kköönnyyvvttáárrooss  

kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

AA  jjöövvőő  éévvii  ffoollyyóóiirraattookk  mmeeggrreennddeellééssee..  kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

IInntteerrnneett  üüzzeemmeelltteettééssee,,  aa  rreennddsszzeerr  eelllleennőőrrzzééssee  kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

rreennddsszzeerrggaazzddaa  

AAnnyyaaggggyyűűjjttééss,,  rreeggéénnyyvváállaasszzttááss  aa  MMóórraa  kköönnyyvvttáárrii  jjááttéékkhhoozz..    

FFeellhhíívvááss  aazz  iisskkoolláákknnaakk..  

55--66..  oosszzttáállyy::  BBáálliinntt  ÁÁggnneess::  AA  rreeppüüllőő  oosszzttáállyy  

77--88..  oosszzttáállyy::  CCssuukkááss  IIssttvváánn::  NNyyáárr  aa  sszziiggeetteenn  

kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

BBeekkaappccssoollóóddááss  aazz  OOrrsszzáággooss    KKöönnyyvvttáárrii  NNaappookk  pprrooggrraammssoorroozzaattbbaa..  

22001188..  ookkttóóbbeerr  11--  ookkttóóbbeerr  77..  

KKöönnyyvveess  VVaassáárrnnaapp  --  VVaassáárrnnaappii  rreennddkkíívvüüllii  nnyyiittvvaa  ttaarrttááss  kkéézzmműűvveess  

ffooggllaallkkoozzáássssaall  ((ttáánncchháázzaass  kköönnyyvvttáárrnnyyiittááss)),,    

CCssaalláádd  aazz  iirrooddaalloommbbaann  --  vveettééllkkeeddőő  

HHooggyyaann  nneevveelljjüünnkk  bboollddoogg  ggyyeerrmmeekkeett??--  SSiippooss  EEddiitt  kklliinniikkaaii  ggyyeerrmmeekk  

--ééss  iiffjjúússáággii  sszzaakkppsszziicchhoollóógguuss  eellőőaaddáássaa  

AAzz  éénn  hhoobbbbiimm  ––  ppáállyyáázzaatt  ééss  kkiiáállllííttááss  

KKuullttuurráálliiss  öörröökkssééggeekk  EEuurróóppáábbaann  ––  oonnlliinnee  kköönnyyvvttáárrii  jjááttéékk  

KKöönnyyvvttúúrraa  ZZaallaakkaarroossoonn  ––  IIrrooddaallmmii  bbaarraannggoollááss  ookkttóóbbeerr  66--aa  jjeeggyyéébbeenn  

RReennddeezzvvéénnyyeekk  sszzeerrvveezzééssee,,  lleebboonnyyoollííttáássaa..  

kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

kköönnyyvvttáárrooss  

IIsskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrii  ssttaattiisszzttiikkaa  eellkkéésszzííttééssee..  kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő    

iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

KKöönnyyvvttáárrii  kkeerreesszzttrreejjttvvéénnyy::  ÁÁllllaattookk  ééss  vveerrsseekk  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  



LLeevveelleezzőőss  vveerrsseennyy::  ÁÁllllaattookk  vviilláággnnaappjjaa  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

EEllőőaaddááss  aa  KKiiss--  BBaallaattoonn  áállllaatt  ééss  nnöövvéénnyyvviilláággáárróóll  kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

CCssaattllaakkoozzááss  aa  mmeeggyyeeii  ggyyeerrmmeekkkköönnyyvvhhéétt  pprrooggrraammjjaaiihhoozz..  PPrrooggrraammookk  

sszzeerrvveezzééssee..  

TTöökkööss  nnaapp  kköönnyyvvttáárrii  pprrooggrraammjjaaiinnaakk  sszzeerrvveezzééssee,,  pprrooppaaggáálláássaa,,  

lleebboonnyyoollííttáássaa..  

kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

  

  
kköönnyyvvttáárrooss  

NNOOVVEEMMBBEERR    

AA  GGyyeerrmmeekkkköönnyyvvhhéétt  pprrooggrraammjjaaiibbaa  vvaallóó  bbeekkaappccssoollóóddááss..  

ZZeennééss  ffooggllaallkkoozzááss  sszzeerrvveezzééssee::DDiirrii--  DDoonnggóó  eeggyyüütttteess  //  AAzz  eeggéésszzsséégg  

sszziiggeett  ttiittkkaaii  

kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

LLeevveelleezzőőss  jjááttéékk  ttéémmáájjaa::  EEggéésszzssééggeess  ttáápplláállkkoozzááss  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

MMááttyyááss  eemmlléékkéévv  ––  kköönnyyvvttáárrhhaasszznnáállaattii  vveettééllkkeeddőő  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

DDJJPP  ––  DDiiggiittáálliiss  jjáárrttaassssáágg  ffeejjlleesszzttééssee  aa  ppáállyyaavváállaasszzttóó  ffiiaattaallookk  kköörréébbeenn  

eellőőaaddááss  sszzeerrvveezzééssee    

kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

LLeellttáárrii  ttöörrlléésseekk..  kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

kköönnyyvvttáárrooss  

AAddvveennttii  kkéésszzüüllőőddééss..  MMűűssoorrookk,,  vveerrsseekk  aajjáánnlláássaa..  kköönnyyvvttáárrooss  

iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

AA  CCDD,,  DDVVDD,,  hhaannggooss  kköönnyyvv  ééss  aa  vviiddeeóó  áálllloommáánnyy  áátttteekkiinnttééssee,,  

eelllleennőőrrzzééssee..    

kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

kköönnyyvvttáárrooss  

KKöönnyyvvaajjáánnlláássookk,,  kköönnyyvvbbeemmuuttaattóókk  aa  hhoonnllaapprraa..  kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

kköönnyyvvttáárrooss  

KKéézzmműűvveess  ffooggllaallkkoozzááss::  AAddvveennttii  nnaappttáárr  kköönnyyvvttáárrooss  

KKöönnyyvvttáárrii  kkeerreesszzttrreejjttvvéénnyy::  EEggéésszzssééggeess  éélleettmmóódd  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

BBáárráánnyyffeellhhőő  bbooddoorrííttóó  ––  33--44..  oosszzttáállyyoossookknnaakk  

ÉÉggii  ffaaggyyllaalltt  ––  55--66..  oosszzttáállyyoossookknnaakk  rreennddhhaaggyyóó  iirrooddaalloommóórraa  

kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

DDEECCEEMMBBEERR    

ÉÉvveess  ffoollyyóóiirraattookk  öösssszzeeggyyűűjjttééssee..  kköönnyyvvttáárrooss  

IIddőőlleeggeess  nnyyiillvváánnttaarrttááss  lleezzáárráássaa..  kköönnyyvvttáárrooss  

KKaarrááccssoonnyyii  kköönnyyvvbböörrzzee,,  sszzüünniiddeeii  kköönnyyvvaajjáánnllááss..  kköönnyyvvttáárrooss  

iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

LLeevveelleezzőőss  jjááttéékk  ttéémmáájjaa::  KKaarrááccssoonnyyii  üünnnneeppkköörr  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  



KKöönnyyvvttáárrii  ffooggllaallkkoozzááss::  NNééppsszzookkáássookk  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

IIrrooddaallmmii  kkaallaannddoozzáássookk  mmeeggyyeeii  lleevveelleezzőőss  jjááttéékk..  22..  ffoorrdduullóó  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

KKöönnyyvvaajjáánnlláássookk,,  kköönnyyvvbbeemmuuttaattóókk  aazz  aaddvveennttii  ééss  kkaarrááccssoonnyyii  

mműűssoorrookkhhoozz..  

kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

kköönnyyvvttáárrooss  

iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

  
KKöönnyyvvttáárrhhaasszznnáállaattii  vveettééllkkeeddőő  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

KKöönnyyvvttáárrii  kkeerreesszzttrreejjttvvéénnyy::  MMiikkuullááss  ééss  vveerrsseekk  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

DDiiggiittáálliiss  aallaappkkéésszzsséégg  ffeejjlleesszzttééssee  aazz  5500  éévveenn  ffeellüülliieekk  kköörréébbeenn  

HHaatt  aallkkaalloommmmaall  22--22  óórrááss  kkééppzzééss  sszzeerrvveezzééssee,,  mmeeggttaarrttáássaa  

kköönnyyvvttáárrooss  

rreennddsszzeerrggaazzddaa  

KKéézzmműűvveess  ffooggllaallkkoozzááss::  AAbbllaakkddíísszzeekk  kköönnyyvvttáárrooss  

KKaarrááccssoonnyyvváárróó  nnaappookk  ––  GGyyeerrttyyaaöönnttééss  kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

kköönnyyvvttáárrooss  

CCssaallááddii  sszzoommbbaatt  ––  kkaarrááccssoonnyyii  aajjáánnddéékk  kkéésszzííttééssee    kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

kköönnyyvvttáárrooss  

  
PPéénnzzmmaarraaddvváánnyy  lleevváássáárrlláássaa  kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

JJAANNUUÁÁRR    

KKEELLLLOO  sszzeerrzzőőddééss  mmeeggkkööttééssee..  kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

AAzz  éévveess  kkööllttssééggvveettééss  mmeeggbbeesszzééllééssee  aa  ggaazzddaassáággii  vveezzeettőővveell..  kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

22001199..  éévvrree  bbeeiirraattkkoozzááss  eelliinnddííttáássaa..  kköönnyyvvttáárrooss  

LLeevveelleezzőőss  jjááttéékk  ttéémmáájjaa::  KKööllccsseeyy  FFeerreenncc  ééss  aa  HHiimmnnuusszz  

                                                                      

iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

AA  mmaaggyyaarr  kkuullttúúrraa  nnaappii  mműűssoorroonn  rréésszzvvéétteell  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

kköönnyyvvttáárrooss  

kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

  
MMóóddsszzeerrttaannii  kköönnyyvveekk  aajjáánnlláássaa  ppeeddaaggóógguussookknnaakk  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

  

NNyyiillvváánnooss  kköönnyyvvttáárrii  ssttaattiisszzttiikkaa  eellkkéésszzííttééssee..  kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

ÁÁlllloommáánnyyggyyaarraappííttáássrraa  bbeeaaddhhaattóó  ppáállyyáázzaatt  eellkkéésszzííttééssee  kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

  



MMóórraa--nnaappookk  kköönnyyvvttáárrii  jjááttéékkáánnaakk  öösssszzeeáállllííttáássaa..  

  

kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

  

  

KKöönnyyvvttáárrii  kkeerreesszzttrreejjttvvéénnyy::  TTééll  ééss  aa  vveerrsseekk  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

  

FFEEBBRRUUÁÁRR    

TToovváábbbbkkééppzzéésseenn,,  fféélléévvii  hháállóózzaattii  éérrtteekkeezzlleetteenn  vvaallóó  mmeeggjjeelleennééss..  kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

KKöönnyyvvttáárrii  kkeerreesszzttrreejjttvvéénnyy::  ÁÁllaarrccookk  ééss  vveerrsseekk  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

LLeevveelleezzőőss  jjááttéékk::  FFaarrssaanngg  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

KKéézzmműűvveess  ffooggllaallkkoozzááss::  ÁÁllaarrcc  vvaaggyy  sszzeemmüüvveegg  kkéésszzííttééssee  kköönnyyvvttáárrooss  

CCssooppoorrttooss  ffooggllaallkkoozzááss::  FFaarrssaannggii  nnééppsszzookkáássookk  kköönnyyvvttáárrooss    

EEttnniikkaaii  kkiisseebbbbsséégghheezz  ttaarrttoozzóó  sszzeemmééllyyeekk  ddiiggiittáálliiss  kkoommppeetteenncciiáájjáánnaakk  

ffeejjlleesszzttééssee  ––  iinnffoorrmmaattiikkaaii  eesszzkköözzöökk  bbeemmuuttaattáássaa  

kköönnyyvvttáárrooss  

rreennddsszzeerrggaazzddaa  

MMeeggyyeeii  sszzaavvaallóóvveerrsseennyy  sszzeerrvveezzééssee  kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

MMÁÁRRCCIIUUSS    

AA  MMóórraa--nnaappii  kköönnyyvvttáárrii  jjááttéékk  hheellyyii  ffoorrdduullóójjáánnaakk  mmeeggttaarrttáássaa..    iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss    

kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

JJuuttaalloommvváássáárrllááss,,  ookklleevvééll  eellkkéésszzííttééssee  aazz  eerreeddmméénnyyhhiirrddeettééssrree..  kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

KKöönnyyvvttáárrii  kkeerreesszzttrreejjttvvéénnyy::  NNöövvéénnyyeekk  ééss  vveerrsseekk  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

FFooggllaallkkoozzááss  aazz  áállllaattookkrróóll  óóvvooddáássookknnaakk  kköönnyyvvttáárrooss    

LLeevveelleezzőőss  vveerrsseennyy  ttéémmáájjaa::  AA  vvíízz  vviilláággnnaappjjaa  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

KKöönnyyvvttáárrii  eellőőaaddááss::  AA  vvíízz  vviilláággnnaappjjaa    kköönnyyvvttáárrooss  

kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

IIrrooddaallmmii  kkaallaannddoozzáássookk  lleevveelleezzőőss  vveerrsseennyy  33..  ffoorrdduullóó  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

KKöönnyyvvttáárrii  sszzaavvaallóóvveerrsseennyy  sszzeerrvveezzééssee  kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

KKööllttéésszzeett  nnaappii  pprrooggrraammookk  sszzeerrvveezzééssee::  

--  SSzzaavvaallóóvveerrsseennyy--ffeellhhíívvááss,,  eellőőkkéésszzííttééss  

--  KKööllttéésszzeett  nnaappii    pprrooggrraammookk  hhiirrddeettééssee,,  sszzeerrvveezzééssee  

((KKáávvéésszzüünneett  eeggyyüütttteess  ––  KKööllttéésszzeett  NNaappjjaa;;  TTrreennddhhaaggyyóó  iirrooddaalloommóórraa  

ddiiáákkookknnaakk))  

kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

kköönnyyvvttáárrooss  

iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

  

  



ÁÁPPRRIILLIISS    

MMeeggeemmlléékkeezzééss  aa  KKööllttéésszzeett  nnaappjjáárróóll..  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

JJóózzsseeff  AAttttiillaa  mmeeggyyeeii  sszzaavvaallóóvveerrsseennyy    lleebboonnyyoollííttáássaa..  kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

KKöönnyyvvttáárrii  kkeerreesszzttrreejjttvvéénnyy::  LLooccssoollóóvveerrsseekk  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

LLeevveelleezzőőss  jjááttéékk  ttéémmáájjaa::  HHúússvvéétt  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

CCssooppoorrttooss  ffooggllaallkkoozzááss::  HHúússvvééttii  üünnnneeppkköörr  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

KKööllttéésszzeett  nnaappii  pprrooggrraamm  ––zzeennééss  vveerrsseess  eellőőaaddááss  lleebboonnyyoollííttáássaa..  

KKáávvéésszzüünneett  eeggyyüütttteess  

  

kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

kköönnyyvvttáárrooss  

GGyyeerrmmeekkkköönnyyvveekk  nneemmzzeettkköözzii  nnaappjjaa::  KKööllttőőkk,,  íírróókk  ééss  mműűvveeiikk  --  

eellőőaaddááss  

iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

KKöönnyyvvttáárrii  sszzaavvaallóóvveerrsseennyy  lleebboonnyyoollííttssaa,,  ookklleevveelleekk,,  jjuuttaallmmaakk  kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

MMÁÁJJUUSS    

AA  FFöölldd  ééss  llaakkóóii  ––  zzeennééss  mműűssoorr  //  DDiirrii--DDoonnggóó  eeggyyüütttteess  kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

ÖÖttlleetteekk  aazz  AAnnyyáákk  nnaappii  kköösszzöönnttéésshheezz  ––  vveerrsseekk,,  aajjáánnddéékkööttlleetteekk  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

LLeevveelleezzőőss  jjááttéékk  ttéémmáájjaa::  AAzz  áállllaattookk  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

KKöönnyyvvttáárrii  kkeerreesszzttrreejjttvvéénnyy::  MMaaddaarraakk  ééss  vveerrsseekk  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

CCssooppoorrttooss  ffooggllaallkkoozzááss::  MMaaddaarraakk  ééss  ffáákk    iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

KKéézzmműűvveess  ffooggllaallkkoozzááss::  AAnnyyáákk  nnaappii  aajjáánnddéékk  kköönnyyvvttáárrooss  

JJÚÚNNIIUUSS    

LLeettééttii  áálllloommáánnyyookk,,  ttaarrttóóss  kköönnyyvveekk,,  ttaannuullóóii  kkööllccssöönnzzéésseekk  

vviisssszzaavvéétteelleezzééssee..  

iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

LLeevveelleezzőőss  jjááttéékk::VVaakkáácciióóvváárróó  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

PPeeddaaggóóggiiaaii  ffoollyyóóiirraattookk  öösssszzeeggyyűűjjttééssee..  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

AAzz  áálllloommáánnyy  rreennddjjéénneekk  áátttteekkiinnttééssee..  kköönnyyvvttáárrooss  

kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

SSeelleejjtteezzééssrree,,  jjaavvííttttaattáássrraa,,  kköötttteettééssrree  aa  kköönnyyvveekk  kkiivváállooggaattáássaa..  kköönnyyvvttáárrooss  

AA  lleevveelleezzőőss  jjááttéékk  lleezzáárráássaa,,  éérrttéékkeellééssee..  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

NNyyáárrii  kköönnyyvvaajjáánnlláássookk..  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  



ÉÉvv  vvééggii  bbeesszzáámmoollóó  eellkkéésszzííttééssee..  NNyyáárrii  nnyyiittvvaa  ttaarrttááss  kkiiíírráássaa  aa  

hhoonnllaapprraa,,  aa  KKaarroossii  KKrróónniikkáábbaa,,  KKééppúújjssáággbbaa..  

kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

  

  

  

  
FFOOLLYYAAMMAATTOOSS  FFEELLAADDAATTOOKK  

((AA  mmuunnkkáátt  aa  ttaannéévvbbeenn  11  ffőő  kköönnyyvvttáárrii  iinnffoorrmmaattiikkuuss  iiss  sseeggííttii..))  

AAzz  áálllloommáánnyy  ééss  aa  kkaattaallóógguuss  rreennddjjéénneekk  eelllleennőőrrzzééssee..  kköönnyyvvttáárrooss  

RReennddeelléésseekk,,  vváássáárrlláássookk..  kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

ÚÚjj  ddookkuummeennttuummookk  áálllloommáánnyybbaa  vvéétteelleezzééssee..  kköönnyyvvttáárrooss  

KKöönnyyvvttáárrhhaasszznnáállaattii  óórráákk  üütteemmeezzééssee  ééss  mmeeggttaarrttáássáánnaakk  eelllleennőőrrzzééssee..  kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

KKöönnyyvvttáárrbbaann  ttaarrttootttt  sszzaakkttáárrggyyii  óórráánn  sseeggííttssééggaaddááss..  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

KKöönnyyvvttáárrii  vveerrsseennyyeekkrree  vvaallóó  ffeellkkéésszzííttééss..  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

KKöönnyyvvaajjáánnlláássookk,,  kköönnyyvviissmmeerrtteettőőkk..    ((kköönnyyvvttáárr,,  ttaannáárrii  sszzoobbaa,,  hhoonnllaapp  )) kköönnyyvvttáárrooss  

iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

SSttaattiisszzttiikkáákk  eellkkéésszzííttééssee..  kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

MMuunnkkaa  nnaappllóó,,  BBeeiirraattkkoozzáássii  nnaappllóó,,  kköönnyyvvttáárrkköözzii  kkööllccssöönnzzéésseekk,,  

kköönnyyvvttáárrhhaasszznnáállaattii  óórráákk,,  aaddmmiinniisszzttrráácciióóss  nnaappllóó  vveezzeettééssee  

kköönnyyvvttáárrooss  

iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

PPáállyyáázzaattookk  ffiiggyyeellééssee..  kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

FFoollyyóóiirraattookk  rreennddeezzééssee,,  éérrkkeezztteettééssee  kköönnyyvvttáárrooss  

LLeejjáárrtt  kkööllccssöönnzzéésseekk  eelllleennőőrrzzééssee,,  ffeellsszzóóllííttáássookk..  kköönnyyvvttáárrooss  

iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

EEggyyeeddii,,  ccssooppoorrttooss  ééss  iiddőőlleeggeess  nnyyiillvváánnttaarrttááss  vveezzeettééssee..  kköönnyyvvttáárrooss  

AAkkttuuáálliiss  üünnnneeppeekk  mműűssoorraaiihhoozz  kköönnyyvvaajjáánnllááss..  iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

AAzz  iinntteerrnneett  mműűkkööddéésséénneekk  bbiizzttoossííttáássaa..  kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

rreennddsszzeerrggaazzddaa  

  

AA  rraakkttáárr  rreennddbbeettéétteellee..  TTaarrttóóss  ttaannkköönnyyvveekk  rreennddjjéénneekk  áátttteekkiinnttééssee..  kköönnyyvvttáárrooss  

kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

iisskkoollaaii  kköönnyyvvttáárrooss  

HHoonnllaapp  kköönnyyvvaajjáánnlláássaaiinnaakk  eellkkéésszzííttééssee    

KKöönnyyvvttáárrii  rreennddeezzvvéénnyyeekkrrőőll  kkééppeekk,,  bbeesszzáámmoollóókk  ((hhoonnllaappookk))  

kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

  

  

KKöönnyyvvttáárrii  KKrróónniikkaa  vveezzeettééssee  kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

kköönnyyvvttáárrooss  



KKiiáállllííttáássookk  sszzeerrvveezzééssee,,  sseeggííttssééggaaddááss  kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő,,  

kköönnyyvvttáárrooss  

AA  ZZaallaaii  KKöönnyyvvttáárrii  LLeevveelleezzőőbbee  cciikkkkeekk,,  iinnffoorrmmáácciióókk  sszzoollggáállttaattáássaa  kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő  

  

ZZaallaakkaarrooss,,  22001188..  sszzeepptteemmbbeerr  1166..                                                                                            

  

                                                                                                                                                                            HHoorrvváátthhnnéé  NNaaggyy  EEllvviirraa      

                                                                                                                                                                                                                                                            kköönnyyvvttáárrvveezzeettőő                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


