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Alapelvek:
A MSzC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma Etikai Kódexe a mindennapi munka gyakorlását meghatározó
szakmai és etikai normákat tartalmaz.
Az Etikai Kódex az oktató-nevelő munkában résztvevők értékeinek, és emberi méltóságának megőrzését,
kiteljesítését szolgálja. Ezért az alábbi elvárások teljesítése és teljesülése tanárok, dolgozók, tanulók és
szülők közös felelőssége, Az Etikai Kódexet az alábbiak figyelembevételével alkottuk meg:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXIX törvény
A MSzC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma Pedagógiai programja
Iskolánk Házirendje

I. Tiszteletadás - köszönés
A/ A köszönés a kapcsolatteremtés egyik alapfeltétele, a jó kapcsolatteremtés alapfeltétele viszont az
udvarias köszönés.
B/ A Kandó Kálmán Szakgimnáziuma dolgozói és diákjai a jó kapcsolat kialakításában érdekeltek, így
iskolánkban kizárólag az udvarias köszönési forma az elfogadható.
C/ Elvárjuk tehát, hogy diákjaink az iskolában – és az iskolán kívül is – a következő udvarias köszönési
formákat használják a felnőttek üdvözlésére:
a) - a napszaknak megfelelően hangozzék el a köszönés
- tegyék hozzá a kívánok szót
- tegyék hozzá a Tanárnő vagy a Tanár úr megszólítást is
(Pl: Jó napot kívánok Tanárnő! Stb...)
b) Több felnőttel való találkozásnál elég:
- Jó reggelt kívánok! – vagy:
- Jó napot kívánok! – vagy:
- Jó estét kívánok!
c) Elköszönéskor is a napszaknak megfelelő vagy a viszontlátásra köszönés a helyes, de ebben az
esetben is hozzá kell tenni a Tanárnő vagy a Tanár úr megszólítást!
d) Udvarias forma továbbá:
- felnőtt nőknek (és csak nekik) a „kezét csókolom Tanárnő” köszönés
e) Az órák közötti szünetekben is a fenti módon illik köszönni.
f) A fenti udvarias köszöntés illeti az iskola minden adminisztratív és technikai dolgozóját is.
g) A köszönés fogadása a másik ember iránti megbecsülés és figyelem megnyilvánulása, amelyre

felnőtteknek és tanulóknak fokozottan figyelni kell.
D/
a) Nem helyes, s ezért mellőzzük az alábbi – bár manapság sokat hallott divatos – köszönési formákat:
- Jó napot Tanárnő! – vagy:
- Viszlát! – vagy:
- Viszlát Tanár úr! – vagy:
- Csók Tanárnő! – vagy:
- Jó reggelt! – vagy:
- Kívánok! – stb…
b) A diákok egymás közötti viszonyában elfogadott bármely – ma divatos de nem durva, trágár –
köszönési forma.
E/ Az osztályba belépő tanárt vagy vendéget óra közben felállással köszöntik a diákok.
F/ Az iskolába belépő fiú tanulónak a sapkáját le kell venni.

II. Tanárok megszólítása - felkeresése a tanári szobában

A tanár megszólítása - bármikor, bárhol (iskolán kívül is)
1. Köszönés
2. Elnézést kérni:
- Elnézést kérek a zavarásért...
- Legyen szíves megnézni...
- Legyen szíves szólni..., segíteni... stb.
- Szeretném megkérdezni...
3. Megköszönni a tanári közreműködést
Formaságok, külsőségek
1. Ha tanárral beszél - a diák feláll
2. Soha nem beszél tanárral zsebre tett kézzel
3. Soha nem beszél vagy szól tanárhoz rágógumival a szájában
4. Tanórán tilos a ragozás!
5. Diák a felnőttet maga elé engedi ajtónál, szűk helyen (pl. oldallépcsőnél)
6. Fiúk a lányokat előre engedik, előre köszönnek nekik
A tiszteletadás egyéb alapvető normáinak betartása
1. Nem engedhető, hogy valaki a másikat érzelmileg bántsa, zsarolja, illetve kigúnyolja, trágárságokkal
illesse.
2. Nem megengedhető az sem, hogy egyik a másikat emberi méltóságában sértse, gyalázza bármely
okból is (származási, etnikai, nemi, vallási stb.). Vonatkozik ez az iskolai közélet összes színterére
(épület, internetes honlap, iskolarádió, folyosói hirdetések, dekoráció stb.)
A tanórák közötti szünet mindenki számára a pihenést és a következő órára való előkészülést szolgálja. A
diákok lehetőség szerint kopogással ne zavarják a tanárokat a tanári szobában. Feltétlenül indokolt
esetben várják meg, amíg érkezik valaki, akivel üzenhetnek az érintett pedagógusnak.
Sürgős esetben – pl. balesetnél – természetesen azonnal értesíteni kell valamelyik felnőttet, segítséget
kell kérni.
A tanáriba való bekopogáskor:
1.)

köszönés:

- Kezét csókolom Tanárnő!
- Jó napot kívánok Tanár úr!

2.)

elnézést kérés:
- Elnézést kérek a zavarásért
Legyen szíves szólni X.Y. Tanárnőnek vagy Tanár úrnak

3.)

megköszönni:
- Köszönöm szépen!

III. Öltözködés

A Kandó Kálmán Szakgimnáziuma azt szeretné, ha diákjai megjelenésükben szélsőségektől mentes,
közösséget nem sértő, kulturált, követésre méltó emberek lennének.
Szeretné továbbá, ha az iskolában megismert, megkövetelt magatartás és öltözködés nem puszta jelmez
lenne, hanem a tanulók és tanárok által egyaránt elfogadott, közösséget építő magatartási forma.
Iskolánk a leendő műszaki értelmiség munkahelye,

ötvenéves múltjára büszkén visszatekintő

szakgimnázium, amelyben az emberek, és az őket körülvevő világ valamint a tudomány tiszteletére
nevelünk. Ezért az alábbi elvárásokat fogalmazzuk meg:
A tanulók hétköznapi megjelenése, vagyis öltözéke, s az öltözék kiegészítői – táska, kitűző stb. – feleljen
meg a következőknek:
> Nem lehet feltűnően elhanyagolt
> Nem kelt félelmet (pl.: horrorisztikus ábrák)
> Nem buzdít agresszióra (akár viccesnek tűnő formában sem)
> Nem kelt politikai, etnikai, egyéb társadalmi csoporttal kapcsolatos feszültséget
> Nem buzdít alkohol, cigaretta, drog stb. egészségre ártalmas élvezeti cikkek fogyasztására, de ne is
gúnyolja ezek fogyasztóit
> Nem kihívóan szexuális jellegű („ha az a célja azért, ha nem, akkor meg azért ne viselje”)
> Nem lehet az egészségre ártalmas
> vagy egyéb, a fenti kategóriákba nem sorolható módon nem zavarhatja az iskola rendjét
> Piercinget, testékszereket tanulóink balesetvédelmi okok miatt sem viselhetnek tanítási időben.
A feltételek bármelyikét megsértő tanuló a tanári felszólításra köteles azonnal változtatni öltözékén, ez
lehet a kifogásolt öltözet eltakarása, kitűzők, jelvények levétele.

Az iskola életében sem tanítási időben, sem iskolai rendezvényen nem sérthet meg másokat iskolába nem illő
megjelenésével.
Az iskolai ünnepek alkalmával a tanulók ünnepi öltözéke:
fiúk: sötét öltöny, fehér ing, iskolanyakkendő, sötét cipő,
lányoknak: sötét szoknya, fehér blúz, iskolanyakkendő
Ezt a tanulók az iskolában tartózkodás ideje alatt viseljék, ne csak az ünnepélyek idejére. Az ünnepi
öltözékhez ne sportcipő tartozzék!
> Aki csak az ünnepély idejére veszi fel az ünneplő öltözéket, az megtiszteli ugyan az ünnepélyt, de
nem az Ünnepet!

IV. Viselkedés a folyosón

A/ A kulturált viselkedés az óraközi szünetekre is vonatkozik.
Tanulóink szünetekben a folyosókon, vagy az aulában elhelyezett padokon ülve pihenhetnek,
beszélgethetnek, de ne a földön vagy a lépcsőn ülve töltsék el a szünetet! Ezt az elvárást egészségügyi
megfontolások is indokolják.
B/ Elvárjuk, hogy iskolánkban a diákok kerüljék a testi kontaktust.
A szerelem két ember intim magánügye, ezért nem tartozik a közösségre.
Az iskola mindannyiunk közös munkahelye, ahol a tanulmányi munkára kell összpontosítanunk.
(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.)

V. Tanterem rendje

Az egymás iránti kölcsönös tiszteletnek a munkahely (tanterem) rendjében is tükröződni kell! A rendért a
hetes, és vele együtt a csoport és osztály minden tagja felel. Szemetes, rendetlen környezetben nem
kezdődhet el a munka (tanítási óra)!
Elvárjuk, hogy az órára érkező tanárt
>

tiszta tábla,

>

tiszta tanári asztal

> elegendő kréta és tiszta szivacs várja. A szemetet a szünetben össze kell szedni!
A tanulók viselkedését a tanítási órák alatt és a szünetben a Házirend szabályozza.
A diákoknak becsengetésig el kell foglalniuk helyüket a kijelölt teremben, és a tanórához szükséges
felszerelést elő kell készíteni.
A diákok becsengetés után csak akkor lehetnek a termen kívül, ha az be van zárva. Nem vásárolhatnak a
büfében vagy automatából akkor sem, ha nem tudnak bemenni a terembe.

Óra elején jelentés:
Hiányzók felsorolása (esetleg indoklással, pl. a 3. óra után ment haza, nem érezte jól magát, az
osztályfőnök hazaengedte).
A terem rendje:
Az osztályteremben ne hagyjunk semmit őrizetlenül, az iskola ezekért a tárgyakért nem vállal
felelősséget!
A pad nem magántulajdon, ezért nem indokolt, hogy az egyéniség kifejezésének eszközévé váljon. A
padokra és székekre firkálni és ragasztgatni tilos! A padokat és székeket egyik teremből a másikba csak
tanári kérésre lehet átvinni. Az óra befejezése után ezeket a padokat és székeket azoknak kell visszavinni
az eredeti helyükre, akik elhozták onnan.
Plakátokat csak a faliújságon lehet elhelyezni, a falakra és az ajtóra ragasztgatni tilos, mert a ragasztó
károsíthatja a festéket. A dekoráció emellett nem sértheti a közízlést.
A termek tisztaságának és épségének hosszú ideig való megőrzése érdekében a falak dekorálása
kizárólag az erre a célra elhelyezett faliújságokra lehetséges. Ha az osztály igényli, az iskola vezetősége
felszereltet újabb faliújságot is, melynek célja elsősorban az osztály arculatának tükrözése.
A kabátokat és a tornazsákokat napközben célszerű a hátsó fogasokon elhelyezni. Ha észrevesszük, hogy
valaki a teremben hagyott valamit, ne hagyjuk a tárgyat őrizetlenül, inkább adjuk le a portán vagy a
tanáriban.

