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Az Etikai Kódex alapja aZ a közösen elfogadott értékrendszer' amely az
Intézmény célkittízéseinek és a társadalomban betöltött szerepének felel meg. Ennek
aZ értékrendszernek az etikai vonatkozásait az Etikai Kódex rőgzíti' aZ abból
kovetkező magatartási elvárásokat, mint normákat deklarálj a.

I. ALTALANOS ELVARASOK

I. Az Intézmény dolgozóinak és tanulóinak erkölcsi kötelessége' hogy a diákok
számára biztosítsák a hatékony, színvonalas tanulás feltételeit. Ennek
érdekében kötelességük, hogy az oktatási-tanulási környezetet megzavarő
vi selkedéssel és j elenségekkel szemben fellépj enek.

2. Konfliktus esetén törekedjenek annak feloldásara, a békés megoldásokra.

II. A DrÁKOKRA voNATKoZÓ ETIKAI NORMÁK

u. 1. Altalános irányelvek' jogok és kötelességek

Az intézmény didkj dnak:
- joga elvárni emberi méltósága és személyi jogai tiszteletben tartását, és

e gyb en kötel e s sé ge más okkal szembe n ugy anezt gyakoro lni,
- joga, hogy amennyiben erkolcsi sérelem éri, állásfoglalásért a

Diáktanác shoz fordulj on.

ÍI. 2. A becsületes szakmai munkához ftiződő kötelességek

A didk kötelessége, hog1l:

- munkája során csak megengedeff eszközökeÍ használjon fel. Az a diák, aki
nem ennek megfelelően cselekszik, a becsületesen el.járő társaival szemben
tisáességtelen előnyre tesz szert.

A becsületes tanulmányi tevékenységre vonatkozó normát szegi meg és csalást követ
eI az,

- aki írásbeli Vagy szóbeli számonkéréskor más személytőI veszi át a helyes
váIaszt akár személyesen, akár meg nem engedett segédeszkozt (p1. könyvet,
j egyzetet, mobiltelefont) használ fel,
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- valamely tantárgyra kapott értékelést (érdemjegyet) meghamisrt (éú1avit,

vagy jogosulatlanul az okfuatba bevezet).

A diúk kötelessége, hogy:
- segítse - de csakis tisáességes eszközökkel - társai, a többi diák munkáját,

szakmai előmenetelét.

Az a diák, aki társa, egy másik diák számára megnehezíti, vagy éppen lehetetlenné
teszi, hogy tanulmányi előmenetele érdekében megfelelő informáciőhozjusson, vagy
más módon akadáIyozza tanulmányi fejlodését' a tisztességes tanulmányi
tevékenységre vonatkozó normát szegi meg.

Ezt a vétséget elköveti pé1dául az, aki
- társának tanulmányi ügyekben félrevezető informáciőt ad,
- tanulást segítő eszkozt (könyvtári könyvet, folyóiratot, hangzó vagy képi

any agot stb. ) megcsonkít,
- valamely egyéb, a munkához szükséges anyagot tonkretesz,
- az órai munkátmagatartásával zavarja, társai figyelmét a munkától elvonja.

A ditÍk kötelessége, hogy:
- az iskolában tanítás előtt, illetve atanításí órákon pontosan jelenjen ffieg,
- atanőrákon felkészülten és fegyelmezetten Vegyen részt,
- a külső ellenőrzést, értékelést nemcsak fogadja el, hanem további

munkájábantanácsnak,illetveiránymutatásnakértékelje,
- szüleit az iskolai eseményekről pontosan, rendszeresen és elfogulatlanul

tájékoáassa,
- működjön közre környezete alakításában, rendben taftásában, az intézmény

helyi sé ge it, eszközeit tart s a rendben, hasznáIj a rendelteté s szerűen,
- osztáIykiránduláson viselkedjen úgy, hogy ne hozzon szégyent sem magára,

sem társaira' sem pedig kísérőire. Múzeumokban, templomokban, az utcén
viselkedj en kulturáltan.
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A ió közérzet és kellemes eevüttlét érdekében:

A biztonságért:
- mellőzd az ajtócsapkodást,

- a rohangászást az épuletben (folyosó, tanterem, lépcső),

- a bútorokra és az ablakpárkányra mászást,

- a dobáIőzást az ablakbőll.

A tisztasúgért:
- ne firkálj fa|akat, bútorokat,
- aZ öltözőben és a WC-ben ne hagyj magad után nyomot,
- a termekben és az udvaron a hulladékgyűjtőkbe dobd a szemetet!

A nyugalomért:
- ügyelj a holmidra,
- tartsd tiszteletben mások holmiját,
- ataláIt, elhagyott értékeket add le azirodfuan,
- légy udvarias, előzékeny, figyelmes, türelmes,
- a nyitott ablakból ne kiabálj a járókelőkre!

Mindezt várd el társaidtól is!

A közösség ellen súlyosan vagy rendszeresen vétőket a diáktanács
v ezető testiilet e kérd ő re n/#-+,t1'3ill. m e gb ü n teth eti.
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