AZ EGRI BALASSI BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK ETIKAI
KÓDEXE
Az etikai kódex voltaképpen törvényi szabályozások és egyszerű jó tanácsok gyűjteménye,
melyeknek betartása a békés emberi (többek között diák-diák, tanár-diák illetve diák-felnőtt
közötti) viszony megteremtését és megtartását segíthetik.
1. Az iskola házirendjének minden pontját betartjuk.
2. Kötelességünknek érezzük, hogy rendszeresen tanuljunk, óráról órára való készüléssel
és önképzéssel fejlesszük tudásunkat. Képességeinknek megfelelően igyekszünk a
tananyagot megérteni, nem feledkezünk meg az ismeretek elsajátításáról, az anyag
gyakorlásáról és az állandó ismétlés szükségességéről sem. Tudomásul vesszük, hogy
a tanulás saját érdekünket szolgálja, ezért a tőlünk telhető legtöbb ismeret
elsajátítására törekszünk.
3. Az iskolában tanítás előtt illetve tanítási órákon pontosan jelenünk meg. A tanórákon
felkészülten és fegyelmezetten veszünk részt.
4. Nemcsak tanárainkkal, hanem iskolánk valamennyi dolgozójával a tisztelet és a
megbecsülés jegyében alakítjuk kapcsolatainkat; emberi méltóságukat és jogaikat
tiszteletben tartjuk.
5. Terveink, céljaink megvalósulásáért megteszünk minden tőlünk telhetőt. Önkritikusan
viszonyulunk saját munkánkhoz, azt állandóan értékeljük és ellenőrizzük. A külső
ellenőrzést, értékelést nemcsak elfogadjuk, hanem további munkánkban tanácsnak
illetve iránymutatásnak tekintjük.
6. Saját véleményünket diáktársainkról, tanárainkról, az iskola többi dolgozójáról olyan
módon, olyan helyen/helyzetben/időpontban fogalmazzuk meg, hogy ez az illető
emberi méltóságát és személyiségi jogait ne sértse.
7. Az iskola által kiadott - diákokat érintő - dokumentumok megalkotásában
felelősséggel veszünk részt, ezek elfogadásában és érvényre juttatásában igyekszünk
tevékenyen részt vállalni.
8. A tanulmányi versenyeken, nyilvános szerepléseken való részvételt csak akkor
vállaljuk, ha lelkiismeretesen fel tudunk rá készülni.
9. Szüleinket az iskolai eseményekről pontosan, rendszeresen és elfogulatlanul
tájékoztatjuk.
10. Az iskola által szervezett szabadidős programokon részt veszünk, és tudomásul
vesszük, hogy itt is az iskolai házirend szabályai érvényesek Az iskola hírnevéhez

méltó magatartást tanúsítunk az iskola falain belül és kívül, valamint a buszon és más
járművön való utazáskor is.
11. Az iskola helyiségeit, eszközeit rendben tartjuk, rendeltetésszerűen használjuk.
12. Az
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nadrág/szoknya, fehér ing/blúz, jelvény).
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esztétikusság és a mértékletesség lányoknál, fiuknál egyaránt. Az épületben nem
hordunk sapkát. Tiltott jelvényt, szimbólumokat pedig sehol.
14. Egységesek leszünk abban, hogy testékszert, túl nagy körmöt (műkörmöt) nem
viselünk. Tudomásul vesszük, hogy a sminkelés, hajfestés és hajszínezés, a fiúknak a
fülbevaló viselése nem megengedett.
15. Kötelességünknek tekintjük, hogy az írásbeli számonkéréseken jelen legyünk, a
dolgozatokat megírjuk, hiányzásunk esetén a dolgozat megírását pótoljuk.
16. A dolgozat megírása alatt nem használunk meg nem engedett segédeszközt (jegyzet,
puska, mobiltelefon). Tudomásul vesszük, hogy az a tanuló, aki a dolgozat alatt meg
nem engedett segédeszközt használ, annak dolgozatát a szaktanár elégtelenre
értékelheti.
17. A tájékoztató füzet hivatalos irat, rongálását, firkálását, díszítését kerüljük. Az iskola
bármilyen írásos üzenetét szüleinkkel láttamoztatjuk.
18. A tájékoztató füzet elvesztését haladéktalanul jelentenünk kell az osztályfőnökünknek.
Tudomásul vesszük, hogy pótlásának költségeit mi viseljük.
19. Sem órán, sem órán kívül nem telefonálunk, nem játszunk, nem küldözgetünk
üzeneteket, nem fényképezünk, és nem kamerázunk! Az iskolában mobil telefont csak
rendkívül sürgős esetben, osztályfőnökünk, vagy szaktanárunk engedélyével
használhatunk.
20. A házi feladatot otthon, vagy napköziben/tanulószobán készítjük el.
21. A mosdókban ügyelünk a tisztaságra, a higiéniai szabályokat betartjuk.
22. Ha szem előtt tartjuk ezen kódex szabályait és ezek szerint próbálunk viselkedni,
akkor mindannyiunk számára kellemesebb lehet az együttlét a suliban.
Ha ezeket a szabályokat betartom, részt vehetek az iskolai rendezvényeken,
kiránduláson, táborozáson.
Elfogadom, hogy részvételemről az iskola nevelőtestülete határozhat.
E g e r, 2018. január 16.

