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DIÁK ETIKAI KÓDEX 
 

 

Ez a dokumentum egy törvényeken alapuló jó tanácsok gyűjteménye, amelynek betartása 

segítheti az iskolában a békés emberi viszonyok megteremtését és megtartását. Betartani sem 

nehéz, hatalmas odafigyelést sem igényel. 

 

1. Tudomásul vesszük, hogy a tanulás saját érdekünket szolgálja, ezért a tanítás előtt és a 

tanítási órákon pontosan jelenünk meg. Azokon képességeinknek megfelelően, 

fegyelmezetten veszünk részt. 

2. Az iskola valamennyi dolgozójának és tanulójának emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartjuk. Véleményünket is ennek megfelelően fogalmazzuk meg. Tudjuk, 

hogy személyes szabadságunk csak addig terjed, míg mások jogait nem sértik. 

3. Tanáraink magánélete, anyagi helyzete nem tartozik ránk, így nem is kérdezünk rá. 

Ugyanígy politikai hovatartozásuk sem az óra anyaga. Korukhoz és tapasztalatukhoz 

illően kezeljük őket. 

4. Az iskolai dokumentumok megalkotásában felelősséggel részt veszünk, ezek 

elfogadásában és érvényesítésében igyekszünk tevékenyen részt venni. 

5. Szüleinket az iskolai eseményekről pontosan, rendszeresen és elfogulatlanul 

tájékoztatjuk. 

6. Az iskolába hozott értéktárgyainkra vigyázunk, nem hagyjuk azokat gazdátlanul 

kallódni, hogy senki se jöhessen kísértésbe. 

7. Az általunk elkövetett hibákért felelősséget vállalunk. A bennünket ért sérelmeket 

semmilyen módon nem toroljuk meg, kizárólag békés eszközöket alkalmazunk. 

8. Az iskolai berendezéseket, eszközöket nem rongáljuk (irka-firka is). 

9. Az illemhelyeket rendeltetésszerűen használjuk és takarékosan fogyasztjuk a 

vécépapírt. 

10. Kizárólag az intézményen belül kijelölt helyen dohányzunk (csak 18 éven felüliek), s a 

csikket a kukába dobjuk. 

11. Az iskolában nincs helye semmilyen tiltott jelvénynek, szimbólumnak, ezért ruhánkkal 

és egyéb kiegészítőkkel nem politizálunk.  



12. Mások világnézetét, vallási meggyőződését tiszteletben tartjuk, és a sajátunkat sem 

próbáljuk másokra kényszeríteni. 

13. Órán nem telefonálunk, nem játszunk telefonunkkal, nem küldünk üzeneteket, nem 

fényképezünk, kamerázunk – erre jó a szünet. 

14. A számunkra feleslegesség vált dolgokat nem szórjuk szét (=szemét), azokat a 

megfelelő kukába ejtjük (=szelektív hulladékgyűjtés), s minden más módon 

törekszünk környezetünk megóvására. 

15. Saját és mások egészségének megőrzése érdekében ügyelünk a személyi higiéniánkra, 

az egészséges életmód érdekében gondot fordítunk a testmozgásra, az egészséges 

táplálkozásra is. 

 

Ha ezek szerint próbálunk viselkedni, akkor mindenki számára kellemesebb lehet az együttlét 

az iskolában. 




