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TANULÓI ETIKAI KÓDEX 

 

Etikai kódexünk azokat a viselkedési, magatartási szabályokat, valamint a kapcsolattartás erkölcsi, 

etikai normáit tartalmazza, amelyeket követendőnek tartunk az iskola mindennapi életében.  

A kódex az iskola diákjai és a szülők véleményének, javaslatainak figyelembe vételével készült. 

A szabályok be nem tartása nem jár szankcióval, de azok megsértése esetén a pedagógusok 

figyelmeztetik a tanulót a szabályok betartására, viselkedésének megváltoztatására. Ha a 

figyelmeztetések nem járnak eredménnyel, akkor az iskola igazgatója először a diákot, majd a szülőket 

beszélgetésre kéri. 

 

Azt szeretnénk, ha iskolánk minden tanulója a kódex szabályainak megfelelően viselkedne.  

 

Milyen szabályok betartását vállalom az iskola diákjaként? 

 

 Mivel elsődleges feladatom az iskolában a tanulás, minden tőlem telhetőt megteszek azért, 

hogy eredményes legyek. Minden diáknak joga van ahhoz, hogy megfelelő körülmények között 

tanuljon, ezért nem zavarom a többiek tanulmányi munkáját. 

 Tudásom, képességeim legjavát nyújtva veszek részt a versenyeken és a különböző 

rendezvényeken, eseményeken. 

 A felnőtteket (tanáraimat, az iskola minden dolgozóját, iskolánk vendégeit) és társaimat is 

megfelelő formában köszöntöm. A felnőtteket „Jó napot kívánok!” köszöntéssel üdvözlöm 

(vagy a napszaknak megfelelő más formával), és „Viszontlátásra!” köszönéssel búcsúzom. 

Kerülöm a „Jó napot!” és a „Viszlát!” rövidítéseket. A tanterembe lépő felnőtteket felállással 

üdvözlöm. Minden felnőttnek köszönök (napjában egyszer elegendő az üdvözlés). 

Diáktársaimat bármely ma használatos, de nem durva vagy trágár köszönéssel üdvözlöm. 

 Tiszteletben tartom mások véleményét. Saját véleményemet a megfelelő helyen és a 

megfelelő hangnemben, úgy fogalmazom meg, hogy azzal ne sértsem meg mások emberi 

méltóságát.  

 Ügyelek saját magam és társaim testi épségére, egészségére. Vigyázok környezetem 

tisztaságára – ott is, ahol senki nem lát, pl. a mosdóban. 

 Öltözködésem megfelel a kulturált megjelenés általánosan elfogadott normáinak, nem lehet 

illetlenül kihívó. Ízléstelen, durva szavakat tartalmazó felirattal ellátott öltözéket nem veszek 

fel az iskolába. Kirívó ékszereket, valamint testékszereket – különös tekintettel a 

balesetveszélyre – nem viselek. A hajfestés, a sminkelés, a körömlakkozás és a tetoválás nem 

való általános iskolába, ezért ezektől tartózkodom. 

 Szüleimet az iskolai eseményekről pontosan tájékoztatom. 

 Tisztelem az iskola hagyományait. 

 

 

 

Büszke vagyok iskolámra, és úgy viselkedem, hogy iskolám is büszke lehessen rám. 

 


