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656.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (Az SZK 
Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018. szám – más törvény és 10/2019. 
szám) 185. szakaszának 1. bekezdése alapján, figyelemmel a törvény 
28. szakaszának 6. bekezdésére, továbbá A tartományi közigazgatás-
ról szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos 
Lapja, 37/2014., 54/2014. – más határozat, 37/2016. és 29/2017. szám) 
15. szakasza, 16. szakaszának 2. bekezdése, 24. szakaszának 2. be-
kezdése és 37. szakaszának 4. bekezdése alapján, a tartományi titkár

SZABÁLYZATOT
hoz

A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI SZÉKHELYŰ 
KÖZÉPISKOLÁK 2019/2020. TANÉVRE VONATKOZÓ 

ISKOLANAPTÁRÁRÓL

1. szakasz 
 A jelen szabályzat megállapítja a 2019/2020. tanév folyamán a Vaj-
daság autonóm tartományi székhelyű középiskolákban az oktatási és 
nevelési tevékenység (elméleti és gyakorlati oktatás, gyakorlatok) tel-
jesítésének és a tanulók iskolaszüneteinek időpontját és –tartamát.
 Az oktatási és nevelési tevékenységnek a középiskolai tantervben 
és óratervben előirányzott más kötelező és fakultatív formáit az évi 
munkaprogramban kell tervezni.

2. szakasz 
A középiskolában a tanítást, valamint az oktatási és nevelési tevé-

kenység egyéb formáit két félévben kell megvalósítani.
Az első félév 2019. szeptember 2-án, hétfőn kezdődik, és 2019. de-

cember 23-án, hétfőn fejeződik be. Az első félévben a tanítási napok 
száma 81. 

A második félév 2020. január 15-én, szerdán kezdődik, és a követ-
kezőképpen fejeződik be: 

 – 2020. május 22-én, pénteken, a gimnáziumok negyedik osztályos 
tanulói számára, a tanítási napok száma 84,

 – 2020. május 29-én, pénteken, a négyéves szakközépiskolák negye-
dik osztályos és a hároméves szakközépiskolák harmadik osztá-
lyos tanulói számára, a tanítási napok száma 89,

 – 2020. június 19-én, pénteken, a gimnáziumok és a négyéves szak-
középiskolák első, második és harmadik osztályos, valamint a 
hároméves szakközépiskolák első és második osztályos tanulói 
számára, a tanítási napok száma 104. 

Azoknak a hároméves szakiskoláknak az első és második osztá-
lyos tanulói, illetve négyéves szakiskolák első, második és harmadik 
osztályos tanulói számára, amely iskoláknak a tantervei és óratervei 
a szakmai gyakorlat megvalósítását minden tanulóra egyéni megva-
lósítási terv alapján irányozták elő, a második félév legkésőbb 2020. 
augusztus 10-én, hétfőn fejeződik be.

3. szakasz
A jelen szabályzat 1. szakaszának 1. bekezdésében említett okta-

tó-nevelő tevékenységet a következőképpen kell megvalósítani: 
•	 a gimnáziumokban:

- az első, a második és a harmadik osztályban 37 ötnapos 
tanítási héten, illetve 185 tanítási napon, 

- a negyedik osztályban 33 ötnapos tanítási héten, illetve 165 
tanítási napon;

•	 a szakközépiskolákban:
- a hároméves iskolák első és második osztályában és a 

négyéves iskolák első, második és harmadik osztályában 37 
ötnapos tanítási héten, illetve 185 tanítási napon,

- a hároméves iskola harmadik és a négyéves iskola negyedik 
osztályában 34 ötnapos tanítási héten, illetve 170 tanítási 
napon.

A Vajdaság autonóm tartományi székhelyű középiskolák 2019/2020. 
tanévi iskolanaptárának táblázatos áttekintése, amely a jelen szabály-
zat szerves részeként a mellékletben található meg, féléves és negyed-
éves bontásban van.

A tanítási napok száma az első negyedévben 40, a második negyed-
évben 41, és a harmadik negyedévben 52.

A negyedik negyedévben a gimnáziumok és a négyéves szakközép-
iskolák első, második és harmadik osztályos tanulói számára a tanítási 
napok száma 52, a hároméves szakiskolák harmadik osztályos tanulói 
számára és a négyéves oktatásban a negyedik osztályos tanulók szá-
mára 38, a gimnázium negyedik osztályos tanulói számára pedig 33.

4. szakasz
A művészeti iskolák első, második, harmadik és negyedik osztá-

lyában a tantervet és óratervet az iskola éves munkaprogramja szerint 
öt- vagy hatnapos tanítási héten teljesítik, a törvénnyel összhangban.

5. szakasz
A tanítási időszakban az iskola az éves munkaprogramjába legfel-

jebb négy tanítási szombatot iktathat be, mégpedig a következő ese-
tekre, ha: 

 – az iskolanapot tanítási napon ünnepelik, vagy
 – tanítási napon az iskola tanulóinak többsége egyidejűleg tanulmá-

nyi kirándulásra megy,
 – tanítási napon a tanulók többsége sport- vagy társadalmi rendezvé-

nyen vesz részt, vagy az iskola verseny, társadalmi vagy sportren-
dezvény házigazdája,

 – vallási ünnepen vagy a Szerb Köztársaság meghatározott nem-
zeti kisebbségének nemzeti tanácsa által megállapított nemzeti 
kisebbségi ünnepen a tanulók vagy a foglalkoztatottak nagyobb 
számának távolmaradása miatt nehézségek merülnek fel a tanítási 
folyamatban. 

A jelen szakasz 1. bekezdése értelmében elmulasztott tanítási napot 
pótló munkaszombatot abban a negyedévben kell kijelölni, amelyik-
ben a tanítási nap elmaradt.
 Az iskolanaptártól való minden más eltérés esetén, az iskola köte-
les Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (Az SZK 
Hivatalos Közlönye, 88/2017. és 27/2018. szám) 28. szakaszának 5. 
bekezdésével, valamint 105. szakaszának 3. és 4. bekezdésével össz-
hangban eljárni.

6. szakasz
 A tanév folyamán a tanulók téli, tavaszi és nyári szünetet kapnak.
 A téli szünet 2019. december 24-én, kedden kezdődik, és 2020. ja-
nuár 14-én, kedden fejeződik be. 
 A tavaszi szünet 2020. április 10-én, pénteken kezdődik, és 2020. 
április 20-án, hétfőn ér véget. 
 A gimnázium negyedik osztályos tanulói, a négyéves szakközép-

 a tanév kezdete és vége 
1 a tanév vége az általános iskola nyolcadik osztályos tanuló számára 
2 a tanév vége az általános iskola elsőtől hetedik osztályos tanulói számára 
 tanulók szünete 
* vallási ünnep 
** állami ünnep 
 állami ünnepek, amelyek nem munkaszüneti napok (tanítási nap) 
 munkanap (Szent Sava) 
 próba záróvizsga és záróvizsga 
 a negyedév vége 
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iskolák negyedik osztályos tanulói és a hároméves szakközépiskolák 
harmadik osztályos tanulói számára a nyári szünidő az érettségi vizs-
ga/záróvizsga befejeztével kezdődik és 2020. augusztus 31-én, szom-
baton fejeződik be.
 A gimnáziumok és a négyéves szakközépiskolák első, második és 
harmadik osztályos tanulói számára és a hároméves szakközépiskolák 
első és második osztályos tanulói számára a nyári szünidő 2020. jú-
nius 22-én, hétfőn kezdődik és 2020. augusztus 31-én, szombaton ér 
véget.

7. szakasz
 Az első, illetve a második félév befejeztével a tanulmányi eredmé-
nyek közlése és az értesítőkönyvek, bizonyítványok és oklevelek ki-
osztása az iskola éves munkaprogramjában megállapított időpontban 
történik.

8. szakasz
 Az iskolák az állami és a vallási ünnepeket A Szerb Köztársaságban 
az állami és egyéb ünnepekről szóló törvénnyel (Az SZK Hivatalos 
Közlönye, 43/01., 101/07. és 92/11. szám) összhangban ünnepelik.

Az iskolák megünneplik, illetve megemlékeznek: 
 – a II. világháború szerb áldozatainak emléknapját, amely 2019. ok-

tóber 21-e, hétfő, munkaés tanítási nap,
 – az első világháború békenapját, amely 2019. november 11-e, hétfő-

re esik, amely munkaszüneti, nem tanítási nap,
 – Szent Sava napját – a szellemiség napját, amely 2020. január 27-e, 

hétfő, amely nem tanítási nap,
 – a Gyertyaszentelőt – Szerbia államiságának napját, amelyek 2020. 

február 15-e és 16-a, szombat és vasárnap, ezért a következő mun-
kanapon, 2020. február 17-én, hétfőn, kell jelölni, mint munkaszü-
neti, nem tanítási napot,

 – a holokausztra, a népirtás és a második világháborúban a fasizmus 
más áldozatainak emléknapjára, amely 2020. április 22-e, szerda, 
munkaés tanítási nap,

 – a munka ünnepét, amely 2020. május 1-je és 2-a, péntek és szom-
bat, munkaszüneti és nem tanítási napok,

 – a győzelem napját, amely 2020. május 9-e, szombat, munka- és 
nem tanítási nap, és Vid-napját, a rigómezei csata emléknapját, 
amely 2020. június 28-a, vasárnap, munkaszüneti nap.

 Az iskolákban megünneplik a tanügyi dolgozók napját, amely 2019. 
november 8-a, péntek, munka- és tanítási nap.

9. szakasz
A tanulók és az iskola foglalkoztatottjai a tanításról, illetve a mun-

káról kimaradni a következő vallási ünnepeken jogosultak: 
 – a pravoszláv vallásúak - a család védszentjének első napján, 
 – a vallási ünnepeket a Gergely-naptár, illetve a Julián-naptár szerint 

ünneplő vallásfelekezetek tagjai – karácsony első napján, a hús-
véti ünnepeken nagypéntektől kezdve az ünnep második napjával 
bezárólag,

 – az iszlám vallási közösség tagjai – 2020. július 31-én, pénteken 
az áldozati ünnep első napján és 2020. május 24-én, vasárnap a 
ramadán első napján és

 – a zsidó vallási közösség tagjai - 2019. október 09-én, szerdán a 
jom kippur első napján és a paszha (pészah) napján, 2019. április 
09-én, csütörtökön.

10. szakasz
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai határozataikban a követ-

kező nemzeti kisebbségi nemzeti ünnepeket állapították meg: 

- magyar nemzeti közösség: 
*  március 15-e az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

napja, 
* augusztus 20-a, Szent István-napja és
*  október 23-a, az 1956-os forradalom és felszabadító harc 

kezdetének napja; 
- bosnyák nemzeti közösség: 

* május 11-e, a bosnyák nemzeti zászló napja, 
* a ramadán első napja,
* az áldozati ünnep első napja, 
* november 20-a, a ZAVNOS napja; 

- bunyevác nemzeti közösség: 
* február 2-a, a Veliko prelo napja

* február 23-a, az első nemzeti tanács megválasztásának 
napja, 
* augusztus 15-e, Dužijanca napja, 
* november 25-e, a szerbek, bunyevácok és a többi szláv nép 
nagy nemzetgyűlése megtartásának napja Újvidéken, 1918-
ban;

- horvát nemzeti közösség: 
 * március 19-e, Szent József ünnepe, 
 *  augusztus 15-e, Ivan Antunović szabadkai püspök szüle-

tésének napja, 
 *október 16-a, Josip Jelacsics bán születésének napja, 
 *  december 15-e, a Horvát Nemzeti Tanács megalakításának 

napja;
- román nemzeti közösség: 

 *  január 15-e, Mihai Eminescu nemzeti költő születésének 
napja, 

 * szeptember 4-e, Nagyboldogasszony ünnepe, 
 * december 1-je, Románia nemzeti ünnepe, 
 * december 7-e, a Nemzeti Tanács napja; 

- ruszin nemzeti közösség: 
 * január 17-e, a ruszinok napja;

- ukrán nemzeti közösség: 
 * május 17-e, a Szerbiai ukrán közösség napja, 
 * október 14-e, az ukrán hősök napja;

- macedón nemzeti közösség: 
 *  augusztus 2-a, Illés-nap – Macedónia törökök elleni 

népfelkelésének napja, 
 *  szeptember 8-a, a Macedón Köztársaság államiságának 

napja, 
 * október 11-e, a harcosok napja, 
 *december 16-a, a Nemzeti Tanács napja;

- német nemzeti közösség: 
 * december 15-e, a Nemzeti Tanács megalakításának napja; 

- roma nemzeti közösség: 
 * január 14-e, Vasilica, 
 * március harmadik péntekje, Biblija, 
 * április 8-a, Nemzetközi roma nap, 
 * május 6-a, Szent György-napja;

- bolgár nemzeti közösség: 
 * március 3-a, a török rabság alóli felszabadulás napja, 
 * május 24-e, Cirill és Metód napja és 
 * november 1-je, a népi ébresztők napja; 

- cseh nemzeti közösség: 
 * február 4-e, a cseh irodalom napja, 
 * március 28-a, az oktatás napja, 
 * május 16-a, a Nemzeti Tanács napja, 
 * szeptember 28-a, a csehek napja (Szent Vencel) és 
 * október 4-e, a cseh nyelv napja; 

- szlovák nemzeti közösség: 
 * augusztus első hétvége – a szlovák népi ünnepek napja.

11. szakasz
 A téli szünet idején az iskola tervezhet emelt szintű oktatást a tanu-
lók számára, és köteles pótoktatást tervezni azoknak a tanulóknak a 
számára, akik lemaradtak a tananyag elsajátításában. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett tanulók emelt szintű okta-
tásának és a pótoktatásának óraszámáról, a bevont tanulók számáról és 
az órarendről az igazgató dönt a tantestület javaslatára. 

12. szakasz
 Az iskola köteles az éves munkaprogramjában iskolaévi szinten két 
munkanapot (szombat – 2019. szeptember 14-én vagy 2019. szeptem-
ber 21-én az első félévben, és szombat – 2020. május 23-án vagy 2020. 
május 30-án, a második félévben) előirányozni a választható tantárgy 
(polgári nevelés, hitoktatás és egyéb) tevékenységei, illetve a tanításon 
kívüli tevékenységek, sporttevékenységek, ökológiai és környezetvé-
delmi, valamint művelődési-művészeti tevékenységek megszervezé-
sére és megvalósítására, mint például: 

 – vallási létesítmények – egyházak, kolostorok és templomok láto-
gatása,

 – múzeum, galéria, emlékgyűjtemény látogatása,
 – tájházak, történelmi helyszínek látogatása,
 – nemzeti parkok, természetvédelmi rezervátumok látogatása, 
 – az iskola és környezete fásítása és rendezése céljából szervezett 

cselekmények,
 – helyi közösségben végzett tevékenységek,
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 – sporttalálkozók,
 – iskolatalálkozók,
 – oktatási és kreatív műhelyek szervezett látogatása, 
 – mini kutatóprojektek szervezése,
 – tagozatok közti szórakoztató barátkozás (vetélkedők, születésna-

pok megünneplése, táncmulatságok) és hasonlók.
 Az iskola éves munkatervében elő kell irányozni azt a napot, ame-
lyen a tanulók számára megszervezik az újvidéki Putokazi elnevezésű 
Nemzetközi oktatási kiállítás látogatását. Ha ez a tevékenység tanítási 
napon történik, az iskola köteles megállapítani a mulasztott oktatá-
si-nevelési munka a látogatás szerinti félév végéig való pótlásának 
módját.

13. szakasz
A tanítás 2019. november 16-án, szombaton, a hétfői órarend, 2019. 

november 20-án, szerdán, a hétfői órarend szerint, 2019. november 
28-án, csütörtökön, a pénteki órarend, 2020. január 18-án, szombaton, 
pedig hétfői órarend szerint folyik.

14. szakasz
 Jelen szabályzat a Vajdaság AT Hivatalos Lapjában való közzététe-
lét követő nyolcadik napon lép hatályba, és Az államigazgatásról szóló 
törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 79/2005., 101/2007., 95/2010. és 
99/2014. szám) 53. szakaszának 2. bekezdésével összhangban az SZK 
Hivatalos Közlönyében is közzé kell tenni.

TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI − NEMZETI 

KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG

Szám: 128-611-7/2019-01
Újvidék, 2019. május 28.   

Nyilas Mihály, s.k. 
tartományi titkár

A KÖZÉPISKOLÁK 2019/2020. TANÉVRE VONATKOZÓ ISKOLANAPTÁRÁNAK TÁBLÁZATOS ÁTTEKINTÉSE A KÖZÉPISKOLÁK 2019/2020. TANÉVRE VONATKOZÓ ISKOLANAPTÁRÁNAK TÁBLÁZATOS ÁTTEKINTÉSE  
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MEGJEGYZÉS:
A jogszabályok és egyéb aktusok közzétételéről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 54/14., 29/17. és 12/18. 

szám) 5. szakasza 2. bekezdésének értelmében, Vajdaság Autonóm Tartomány jelen Hivatalos Lapjában nem tesszük közzé a Külön és 
a Hirdető részt.

 

 

 

 a tanév kezdete és vége 
1 a tanév vége a gimnáziumok negyedik osztályos tanulói számára 
2 a tanév vége a szakközépiskolák végzős tanulói számára 
3 a tanév vége a többi tanuló számára 
 a tanulók szünete 
* vallási ünnep 
** állami ünnep 
 állami ünnepek, amelyeket munkával jelölnek (tanítási nap) 
 munkanap (Szent Sava) 
 munkaszombat: 2019. november 16. és 2020. január 18. 
 a negyedév vége 
 

 

 

 

 

MEGJEGYZÉS:
A jogszabályok és egyéb aktusok közzétételéről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT 
Hivatalos Lapja, 54/14., 29/17. és 12/18. szám) 5. szakasza 2. bekezdésének értelmében, Vajdaság 
Autonóm Tartomány jelen Hivatalos Lapjában nem tesszük közzé a Külön és a Hirdető részt.


