
Veszprémi BÁTHORY ISTVÁN 
SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS 
ISKOLA  
8200 Veszprém, Halle u. 10. 

Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916  
E-mail: bathory@vpbathory.edu.hu 
www.vpbathory.sulinet.hu 
OM azonosító: 037034 

 

A 2021/2022-es tanév rendje: 

- augusztus 31. évnyitó ünnepély 

- szeptember 1. szülői munkaközösségi értekezlet 

- szeptember 6-7. szülői értekezletek 

- szeptember 24. Magyar Diáksport Napja 

- szeptember 28. Köztársaság Kupa 

- szeptember 30. Ovis torna, iskolai bemutatás szülőknek 

- október 6. megemlékezés osztály szinten  

- október 8. pályaorientációs nap (1. tanítás nélküli munkanap) 

- október 22. október 23-i emlékfutás osztályonként 

- október 23-i iskolai ünnepi megemlékezés online 

- őszi szünet: október 23-november 1. 

- november 8. nevelési értekezlet 

- november 15-16. fogadó órák 

- november 17. Kékmadaras ovi-suli foglalkozás 

- november 24. óvónők tájékoztatása 

- november 25. nyílt nap szülőknek 

- novemberben tervezzük: 8. osztályosok részére pályaválasztási szülő 
értekezlet 

- november 22. tanítás nélküli munkanap (2. tanítás nélküli munkanap) 

- december 1. ovi-suli foglalkozás 

- december 11. munkanap (mozi látogatás) 

- december 15. Kékmadaras ovi-suli foglalkozás 

- december 20. pedagógus karácsony 

- téli szünet: december 22 – január 2-ig 

- január 12. Szülői tájékoztató a Kék Madár programról 



- január 21. I. félév zárása 

- január 27. I. félévi értekezlet (tantestületi) 

- január 28. Oviolimpia 

- január 31. tanítás nélküli munkanap (3.) 

- február 1-2. szülői értekezletek 

- február 11-12-én iskolai farsang 

- február 16. ovi-suli foglalkozás 

- február 26. Kék Madár Bál 

- március 2-3. testnevelés felvételi 

- március 11. tanítás nélküli munkanap (4.) 

- március 26. munkanap, egészség és sportnap 

- április 4. Sportgála - sportiskolás osztályok bemutatója 

- április 11-12. fogadó órák 

- tavaszi szünet: április 14-19. 

- április 21-22. első osztályosok beíratása 

- május 4-17. 8. évfolyamon kompetencia mérés 

- május 18-31. 6. évfolyamon kompetencia mérés  

- május 27. kihelyezett nevelési értekezlet (5. tanítási nélküli munkanap) 

- június 7-10. erdei iskolák, kirándulások 

- június 14. Báthory Kupa 

- június 15. DÖK nap (6. tanítás nélküli munkanap) 

- június 18. 10.30 óra (szombat) évzáró, ballagás 


