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TANULÓK ETIKAI KÓDEXE 

   

Tanuláshoz való hozzáállás és önművelés  

 

1. Fontosnak tartjuk, hogy rendszeresen tanuljunk, és óráról órára készüljünk!  

2. Az iskolában tanítás előtt illetve tanítási órákon pontosan jelenünk meg.  

3. A tanítási órákon, foglalkozásokon minden diáknak joga van nyugodt 

körülmények között tanulni, ezért nem zavarjuk egymás tanulmányi 

munkáját!  

 

Környezetvédelem és egészséges életmód  

  

1. Közreműködünk saját környezetünk alakításában, rendben tartásában. Az 

iskola helyiségeit rendeltetésszerűen használjuk.  

2. Ügyelünk osztálytermeink közösen kialakított rendjére!  

3. Ügyelünk az épület, az udvar, a tantermek és a folyosók tisztaságára, a 

hulladékot a szemetesbe tesszük! Padunkban rendet és tisztaságot tartunk.  

4. Tűzveszélyes és balesetet okozható tárgyakat sem az iskolába, sem az iskola 

által szervezett programokra nem viszünk.  

5. Az alkohol, a drog és a cigaretta iskolába való behozatala TILOS! 

6. A mosdóban ügyelünk a higiéniai szabályokra. Rendeltetésszerűen 

használjuk! 

7. Étkezéseknél ügyelünk a tisztaságra, étkezések előtt kezet mosunk, 

étkezéskor szalvétát használunk.  
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Viselkedési kultúra  

 

1. Nemcsak tanárainkkal, hanem iskolánk valamennyi dolgozójával és 

diákjával a tisztelet és a megbecsülés jegyében alakítjuk kapcsolatainkat; 

emberi méltóságukat és jogaikat tiszteletben tartjuk. Társaink között 

hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazunk.  

2. Saját véleményünket diáktársainkról, tanárainkról, az iskola dolgozóiról 

olyan módon, olyan helyen/helyzetben/időpontban fogalmazzuk meg, hogy 

az az illető emberi méltóságát és személyiségi jogait ne sértse.  

3. Az iskola rendezvényein az alapvető etikai, erkölcsi normáknak megfelelően 

viselkedünk. Az iskolai ünnepségeken az alkalomhoz méltó öltözékben 

jelenünk meg.  

4. A mobiltelefonunkat tanórák alatt kikapcsolva a táskában tartjuk. 

5. A tanórákon nem rágógumizunk!  

6. Az intézmény területén úgy viselkedünk, és úgy közlekedünk, hogy ne 

veszélyeztessük se a magunk, se társaink testi épségét.  

7. Az általános emberi együttélési szabályokat kötelességünk megtartani! Nem 

önbíráskodunk!  

8. Kirívó ékszereket és testékszereket nem viselünk!  

9. Színházban és más kulturális programokon alkalomhoz illő öltözetben 

jelenünk meg, és kulturáltan viselkedünk.  

10. Az iskolában betartjuk a kulturált étkezés szabályait.  

11. Semmilyen körülmények között ne folyamodjunk tettlegességhez, 

erőszakhoz.  

12. Nem használunk ízléstelen, durva, sértő kifejezéseket. Kerüljük a 

hangoskodást. A trágár beszéd és a káromkodás nem megengedett.  

13. Tiszteljük mások véleményét, meggyőződését, hitét.  

 


