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Etikai Kódex

Az Etikai Kódex a mindennapi intézményi tevékenységhez szükséges erkölcsi
felelősség kérdéseit tárgyalja. Normákat – jogokat és kötelezettségeket – határoz meg,
amelyek követésével az Intézmény tagjai, oktató, és más alkalmazottai, tanulói, hozzájárulnak
az emberi kapcsolatok megerősítéséhez és minőségének emeléséhez, a harmonikus emberi
együttélés, a szakmai munkát segítő jó közérzet megteremtéséhez, a közös célok
megvalósításához, az Intézmény hagyományainak és jó hírnevének, szakmai és intézményi
integritásának megőrzéséhez, ápolásához.
Célja, hogy segítse az iskola diákjait, tanárait és dolgozóit döntéseik, cselekedeteik helyes
meghozatalában

és

értékelésében,

továbbá

meghatározza

az

etikus

és

elvárt

viselkedésformákat egymással szemben.

1. Az órákra vonatkozó etikai szabályok
1.1 A diák köteles az első óra megkezdése előtt tíz perccel megjelenni az iskola
épületén belül.
1.2 A becsöngetés előtt két perccel a normál tanítási napon jelző csengő hallható, mely
három, azaz 3 rövid csengetésből áll. Ilyenkor az iskola diákjainak kötelező a
következő órájuk helyét adó terembe elindulniuk és becsöngetéskor a teremben
lenniük. Azon termek esetében, ahol csak felügyelettel lehet tartózkodni (9-es terem,
13-as terem, 24-es terem, 25-ös terem, 29-es terem, 30-as terem, 31-es terem, 33-as
terem, tornaterem) a diákoknak a terem előtti részen kell tartózkodniuk. A harmadik
emeleti laborok esetében pedig a labor használati rendben leírtaknak megfelelően kell
az órára várakozni.
1.3 A tanulóknak kötelességük részt venniük azokon az órákon, melyek az
órarendjükben találhatóak. Ha az órarend változik, a diákot kötelező értesíteni a
változásokról.

2. A szünetekre vonatkozó etikai szabályok
2.1 Minden diáknak joga van a szünethez, amit csak előzetes, tanárral való
megbeszélés alapján lehet rövidíteni, vagy óraösszevonás esetén elhagyni.
2.2 Minden diáknak lehetősége van az udvarra kimenni a szünetekben, ott tanári
felügyelettel tartozódhat, ha az időjárás megfelelő.
3. Általános viselkedésre vonatkozó etikai szabályok

3.1 Kapcsolattartásra vonatkozó szabályok
3.1.1 Minden diáknak az alábbi köszönési formákat kell használnia a felnőttek
megszólítására mind iskolában, mind azon kívül.
a, A napszaknak megfelelő köszönés.
b, A „kívánok” szó használata.
c, Egy tanár esetén Tanárnő vagy Tanár úr, több tanár esetén a c, ponttól
eltekinthetünk, tehát a napszaknak megfelelő köszönés elégséges.
d, A tanár megszólítása bármikor és bárhol (iskolán kívül is):
1. Köszönés
2.Udvarias formában a beszélgetés céljának ismertetése:
- Elnézést kérek a zavarásért…
- Legyen szíves megnézni…
- Legyen szíves szólni…., segíteni…stb.
- Szeretném megkérdezni…
3. Megköszönni a tanári közreműködést
e, Egyéb formaságok:
•

Soha nem beszél tanárral zsebre tett kézzel.

•

Soha nem beszél, vagy szól tanárhoz rágógumival a szájában.

•

Diák a felnőttet maga elé engedi ajtónál, szűk helyen (pl. oldallépcsőnél)

3.1.2 A fent említett köszönési formákat szünetben is illik használni, ha a diák tanárral
találkozik (függetlenül attól, hogy a tanítja-e vagy sem).
3.1.3 Az iskola minden adminisztratív és technikai dolgozójának illik köszönni a fenti
udvarias módon.
3.1.4 A diákok egymás között használhatnak egyéni köszönési formákat, ha azok nem
sértik az illendőség határait, trágár és bántó szavak használata tilos.
3.1.5 A fent említett köszönési formákat kell használni akkor is, ha egy másik tanár
vagy vendég látogat be az órára.
3.1.6 A diák a kaputelefon rendeltetésszerű használatával jelzi, ha tanárát keresi a
tanári folyosóhoz tartozó helyiségekben. A diákok a nagyszüneten kívül lehetőség
szerint ne zavarják a tanárokat a tanári szobában. Sürgős esetben – pl. balesetnél –
természetesen azonnal értesíteni kell valamelyik felnőttet, és segítséget kell kérni.
A tanáriba való bekopogáskor elvárt viselkedés:
1.) Köszönés:
- Kezét csókolom/Jó napot kívánok Tanárnő!

- Jó napot kívánok Tanár úr!
2.) Elnézést kérés:
- Elnézést kérek a zavarásért
3.) Legyen szíves szólni X.Y. Tanárnőnek vagy Tanár úrnak
4.) Megköszönni:
- Köszönöm szépen!
- Viszontlátásra!
3.2 Az órai értékeléssel és magatartással kapcsolatos szabályok.
3.2.1 A diáknak kötelessége az órát nem zavarni, amíg az tart.
3.2.2 Az értékelés mindig a diák tanulását segíti, így nem lehet az értékelés valamilyen
büntetés vagy megtorlás következménye.
3.2.3 Ha egy diák késik az óráról, akkor tanárnak be kell írnia őt későnek a megfelelő
perccel.
3.2.4 Ha egy tanár is késik az adott szakóráról, a szintén késve érkező diák késésből
eredő perceit a késő tanár megérkezésétől kell számítani. Egy tanár késését az órán
résztvevő diákoknak kell számon tartani.
3.2.5. Ha az órájára a szaktanár vagy a helyettesítő szaktanár a becsengetéstől
számított 15 perc múlva sem érkezik meg a tanterembe, az osztály egyik tanulójának
az igazgatóhelyettesi irodában kell érdeklődnie felőle.
4. Az iskolai életre, iskolai rendezvényekre és ünnepségekre vonatkozó etikai szabályok
4.1 Az iskolai életre vonatkozó etikai szabályok
4.1.1 Öltözködés
4.1.1.1 Minden diák köteles olyan ruhadarabot felvenni, ami
o Nem kelt félelmet
o Nem buzdít agresszióra
o Nem trágár, nem közönséges (az idegen nyelvű feliratok
sem)
o Nem kihívóan szexuális jellegű (mélyen dekoltált
felsőrész, köldököt nem takaró felsőrész, forró nadrág)
o Nem tartalmaz politikai, etnikai vagy más társadalmi
hovatartozáshoz kapcsolódó szimbólumot, feliratot.
o Nem tartalmaz tiltott jelképeket és szimbólumokat
Piercinget, testékszereket tanulóinknak balesetvédelmi okok miatt a
házirendben foglaltak szerint szabad viselniük.

A ruha kiválasztásában az esztétikusság és a mértékletesség domináljon.
A feltételek bármelyikét megsértő tanuló a tanári felszólításra köteles
azonnal változtatni öltözékén, ez lehet a kifogásolt öltözet eltakarása,
kitűzők, jelvények levétele.
4.1.1.2 Minden diáknak az órák kezdete előtt le kell vennie a sapkáját, a
napszemüvegét és a kabátját.
4.1.1.3 Minden nadrágnak és szoknyának minimálisan combközépig kell érnie.
4.1.1.4. A dekoltázs ne legyen túl mély és kihívó.
4.1.1.5. Női és férfi alsónemű ne lógjon ki a felsőruházat alól.
4.1.1.6. A smink legyen esztétikus és mértékletes.
4.1.2 A magánélet
4.1.2.1 Elvárjuk, hogy iskolánkban a diákok kerüljék a testi kontaktust. A
szerelem két ember intim magánügye, ezért nem tartozik a közösségre
4.1.2.2. A diákok magánéletüket nem tárhatják az iskola élete elé. Így nem
megengedett a csókolózás és simogatás sem az iskola területén belül.
.4.1.2.3. Sem tanárnak, sem diáknak nem szabad másokat a magánéletük miatt
sértegetni, azzal kapcsolatos bántó kifejezéseket használni.
4.1.2.4. A tanárok rászólnak a diákokra, ha nem megfelelően viselkednek, és az
osztályfőnök beszél az érintett tanulókkal. Ismétlődő előfordulás esetén az
igazgató behívja a szülőket, és megbeszéli velük, hogy gyermekük megsértette
az etikai kódexben foglaltakat.
4.2 Iskolán belüli és kívüli rendezvényekre és ünnepségekre vonatkozó etikai szabályok
4.2.1 Minden iskolai rendezvényre és ünnepélyre vonatkozik az iskolai házirend és az
etikai kódex.
4.2.2 Minden iskolai rendezvényre és ünnepélyre a tanulónak és tanárnak kötelessége
az alkalomhoz illően megjelennie.
4.2.3 Minden ünnepélyen elfogadott általános megjelenési forma: sötét (nem farmer)
nadrág vagy szoknya, fehér ing vagy blúz, fekete ünneplő (nem torna-) cipő és az
iskola egységes kiegészítő kendője. Viselhető sötét öltöny, zakó, ruhához és
alkalomhoz illő nyakkendő is.
4.2.4 Eltérni ettől csak a végzős évfolyamnak lehet, nekik is csak a szalagtűző
ünnepségre készített ruha esetében. A ruha színében és formájában törekedni kell az
esztétikumra és a praktikusságra. Az erre az alkalomra készített ruhát az

osztályközösségnek, a szülői munkaközösségnek egységesen és egybehangzóan kell
megszavazni a szalagtűző ünnepség évének szeptember 30. napjáig.

Az etikai kódexben és a házirendben szereplő szabályok megszegéséért a szabályt
megszegő személynek vállalnia kell a cselekedetei következményét, mely a megszegés
módjával és súlyosságával arányos büntetést von maga után.

Az Etikai kódexet az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 2013.
szeptember 23-án elfogadta. Az elfogadást a nevelőtestület jelenlévő képviselői aláírásukkal
tanúsítják.
Budapest, 2013. szeptember 23.
……………………………………………..
……………………………………
…………………………………………….
a nevelőtestület képviselői

igazgató

