
 Etikai kódex a hegykői diákoknak 

VISELKEDÉSI ARANYSZABÁLYOK 

ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ: Közmegegyezésen alapuló, általunk 
elfogadott magatartási, viselkedési, öltözködési, megjelenésbeli 
erkölcsi normák, amelyeket a tanulók alkottak meg, és minden diák 
számára követendőek. Ezek az „aranyszabályok” minden hegykői 
iskolásra vonatkoznak. DE: NEM hivatalos szabályok vagy szankciók, 
mert ezeket a SZMSZ és a házirendünk tartalmazza. 

1. Köszönés, megszólítás. Az első benyomás fontos, ami a 
köszönéssel kezdődik. A mi esetünkben nem nehéz kimondani a 3 
szóból álló mondatot (pl.): Jó reggelt kívánok! Tehát a napszaknak 
megfelelően, hozzátéve a tanárunk, tanítónk nevét. Kívánatos a 
„Csókolom” köszönés is, hozzátéve a felnőtt neve. 

Azt se nehéz kiejtened, hogy „kérem”, „köszönöm”, „legyen szíves”, 
„bocsánat”, „meg tetszik engedni…”,” ki tetszett javítani…” 

Közben nem teszed zsebre a kezed. 

Iskolánk valamennyi dolgozójának illemtudóan köszönj! 

Lányok! Véletlenül se köszönjetek előre a fiúknak, mert ez az ő 
kötelességük! 

2. Tanár-diák kapcsolat. A kulcsszó a tisztelet.  Vannak bizonyos 
tabutémák, amibe nem kell a diákságnak beleütnie az orrát. Pl.: a 
tanárok magánélete, élettársa, kutyája, macskája, vadászgörénye… 
stb. 

Tanárainkat a teremben várjuk. Jönnek ők maguktól is, elég nagyok 
hozzá, meg tudják oldani, nem kell az ajtó mögül kukucskálni, mint 
a 7 törpe. 

3. Diák-diák kapcsolat. Hmm… Sokféle lehet. De ha mégis eltalálna 
az a bizonyos nyíl Ámortól, azt nem kell világgá kürtölni. Szép a 
szerelem, de az iskola nem erre való. Itt a tudásé a főszerep. 

Diáktársaidat becézve szólíthatod, de csúfolni senkit nem szabad! 

Nem verekedhettek, nem okozhattok fizikai fájdalmat egyetlen 
társatoknak sem. Tilos egymást zaklatni, terrorizálni, a másikat a 
WC-ben, az öltözőben, bárhol veréssel vagy pusztán szavakkal 
olyanra kényszeríteni, amit az önszántából sose tenne meg. 

4. Rágógumi, szotyola: Hagyd otthon, a szüleid szakszerűbben ki 
tudják pucolni, takarítani a lakásotokból… Rágógumival a szánkban 
különben se lehetünk órán. Nem iskolába való a csámcsogás. 

5. Öltözködés.  Vannak bizonyos határok az iskola keretein belül, pl. 
dekoltázs mélysége, szoknya rövidsége, előbukkanó fehérneműk, 
kikandikáló alsónadrágok… stb. Kerüljük az átlátszó blúzt, inget stb.  

Kerüljük az agresszivitást keltő, kihívó feliratú ruhákat, akármilyen 
nyelvű is. Tiltott szimbólumokat, jelképeket nem hordunk és nem 
firkálunk sehová .Napszaknak, időjárásnak, korunknak, alkatunknak 
megfelelő, ízléses, szolid ruhában járunk iskolába. Nem úgy indulok 
el a suliba, mintha strandra vagy diszkóba készülnék. Az iskola 
munkahely.  

Az öltözékedhez természetesen nem kell tanáraidtól engedélyt 
kérned. Vedd azonban figyelembe, hogy társaid, tanáraid 
véleményt mondhatnak rólad, főként akkor, ha kinézeted, viseleted 



különleges, és ezzel felhívod magadra a figyelmet. Tanáraidnak az 
oktatáson kívül van egy olyan feladatuk is, melynek során nevelni 
próbálnak téged. Így nekik joguk van felhívni a figyelmedet arra, ha 
öltözéked, hajszíned nem illik bele az iskolai szokások közé. 

A kellemetlen illatokat árasztó tesicuccot vidd haza kimosni, ne 
tárold az iskola folyosóján! 

A testékszer, a nagy fülbevaló, a nagy lánc viselését kerüld; tesiórán, 
tánc- és drámaórán, technikaórán balesetvédelmi okokból úgyis le 
kellene venni. Ezekért az értékekért az iskola felelősséget úgysem 
vállal. Sminked, hajviseleted (festett hajszíned, festett körmöd) 
legyen természetes, nem feltűnő. Tetkó suliba nem való! Fiúk! A 
zselé már kiment a divatból! Ha mégis használod, lásd a tubus alján 
a „diónyi” kifejezést! 

Mindennapi mosakodás! A parfüm, dezodor csak ráadás, és ezek 
sem nyomnak el mindent! 

6. Mobiltelefon. Az új telefonok által adott csábító és vonzó 
lehetőségeket ne az órán próbáljuk ki! (A régebbiét se…) Halkítsuk 
le vagy kapcsoljuk ki! Ha mégis megszólal vagy játszol vele, számíts 
arra, hogy a nap végéig tanárod őrzi. Ha nagyon értékes, jobb, ha el 
se hozod. 

7. Ebédlő. Próbáljunk meg kulturáltan étkezni, ha nehezünkre esik 
is. ( Ne viselkedj úgy, mint egy egyhónapos csecsemő…) A menzások 
16 pontja ott függ az ebédlő falán. Néha nem árt oda pislantani… 

8. A közösségi vagyon. Ha valaki tetszik neked, ne a padba vésd 
bele a nevét, mert szegény még rosszul is kijöhet belőle. Súlyos 
hibát vétetek, ha firkáljátok vagy vésitek a padot! A másik: A suli 

nem szeméttelep! A padból mindig szedd ki nap végén a dolgaidat, 
mert a takarító nénik kitakarítják! Szemetet főleg ne hagyj sehol! A 
kuka 2 lépésre van tőletek, de mégis mellé dobjátok a szemetet 
vagy mögé, a falra. Igazán nem így kéne a kosárba dobás 
tudományát gyakorolnotok! 

A cserecipőt használd, ne kelljen a társaidnak a te cipődről leomló 
sártengert kerülgetni az osztályban. 

Szünetekben nem vágtázunk a folyosón, az ajtókat nem csapkodjuk, 
a megunt italautomatás poharakat a szemétbe dobjuk. 

Taneszközeinkre vigyázunk, se a másét, se a magunkét nem 
rongáljuk.  

9. Tanulás. Mint az köztudott: a tanulás a legfontosabb az 
iskolában. Otthon legalább egy órát szánj a leckére. Lehetőleg 
otthon írd meg a házi feladatot is, ne a szünetekben másold a 
társaidról… Ha mégsem tanultál, ne te lapulj a legjobban, mert a 
tanár tuti téged fog felszólítani. Légy magabiztos! 

Szüleinket az iskolai eseményekről pontosan, elfogulatlanul 
tájékoztatjuk, mindent megteszünk azért, hogy téves információk 
miatt szüleink a tanárokkal ne keveredjenek konfliktusba. 

10. Hiányzás. Ha hiányzunk, pótolni kell az órai munkát és a feladott 
leckét is. Fontos tudnod, hogy a hiányzással nem mentesülsz a 
tanulmányi kötelességeid alól. A leckét neked kell társaidtól 
megkérdezni.  Ha a hiányzás utáni első napra ez nem sikerül, a 
tanító néniktől, a szaktanároktól engedélyt kell kérni írásban a 
szüleid által, hogy mikorra sikerül a tananyagot megtanulni, 
bemásolni. Addig nem kaphatsz rossz jegyet. A hiányzást legkésőbb 



1 hét múlva igazolni kell írásban. Ha beteg vagy, orvosi igazolást kell 
hozni. Ha nem vagy beteg, akkor írásban vagy szóban ELŐRE kell 
kikérni a tanítás alól a szüleidnek (esetleg más intézménynek). A 
szüleid 3 napot igazolhatnak. 

Se a szakkörökről, se a tanítási órákról nem hiányzunk kozmetikus, 
randi, rosszkedv, szülinap, rossz osztályzat, sok lecke miatt…  

Ha elkésünk az óráról, töredelmesen bevalljuk, és elnézést kérünk. 
Tudjuk, hogy a késések percei összeadódnak, és igazolatlan órák 
lehetnek belőlük.  

11. Mosdó, WC. Szerintünk mindenki tudja, mire való. Nem… nem a 
dohányzásra. Ha rajtakapnak a suliban vagy a környékén, akkor nem 
csak a cigit szívod meg. A mosdóban nem fogyasztunk feleslegesen 
szappant, papírt. A WC-ben beletalálunk, ahova kell, és le is húzzuk 
magunk után… 

12. Ha nincs óránk, akkor felügyelet nélkül nem tartózkodunk az 
iskolában. A délutáni szakkörökre pontosan jövünk, nem kell jóval 
előbb randalíroznunk a folyosón. Ha mégis előbb kell érkezned 
(bejárók!), akkor beülsz a könyvtárba. 

Ha hetes vagy, tudd, hogy az osztályban kell maradnod a 
szünetekben is. A hetesi feladatokat az osztályfőnököd megmondta 
tanév elején. 

13. A diákönkormányzatunk szerint ápr. 1. az iskolai fordított nap. 
Ötleteiddel színesítsd ezt a napot, de a játékszabályokat tartsd be! 

14. Osztálykirándulásokon, iskolán kívül se hozz szégyent 
viselkedéseddel se a családodra, se a társaidra, se a kísérőidre! 

15. Kép-és hangfelvétel. Ma már általános az olyan mobiltelefon, 
amellyel fel tudsz venni hangot vagy képet. Ha ilyet teszel, köteles 
vagy az illető diáktársad vagy tanárod hozzájárulását, beleegyezését 
kérned. Engedély nélkül nem veheted fel a tanórai foglalkozást, 
nem csinálhatsz videofelvételt a folyosón, sem az 
osztálykiránduláson stb. Súlyosbító körülmény, ha ezt a felvételt 
megosztod másokkal, pl. feltöltöd az internetre. 

16. UTOLSÓ PONT: Ha olyan eset merül fel, melyről a fentiekben 
nem szóltunk, akkor az osztályfőnököd szava a mérvadó. Ha az 
„aranyszabályokat” betartod, dicséretet kaphatsz a magatartás-
füzetbe, ha nem, akkor rossz beírást. 

A hegykői diákönkormányzat a fenti „aranyszabályokat” jóváhagyta. 


