Etikai kódex
Az etikai kódex az igazgatótanács, a nevelıtestület és a diákönkormányzat egyetértésével és közremőködésével
az iskola tanulóinak és dolgozóinak közmegegyezésen alapuló, általuk elfogadott etikai normákat sorolja fel. Nem
szabályok és szankciók győjteménye, mert ezeket az iskola szervezeti és mőködési szabályzata, valamint a
házirend tartalmazza, de föltétlenül irány és útmutatók az intézményben élık számára. Az újonnan érkezıknek
viselkedésmintát mutatnak, a régebben itt élık számára útmutatót adnak.
1. Keresztény erkölcsi normák:
Iskolánk tanulói a keresztény erkölcsi normák szerint élnek:
•
•
•
•
•

Hitükben elkötelezettek, vállalják azt, és aszerint élnek.
Büszkék magyarságukra, ismerik és ápolják történelmi hagyományainkat, fontosak számukra a magyar
és az egyetemes keresztény kultúra értékei.
Törekednek arra, hogy szellemi, lelki és testi harmóniával bíró, szilárd keresztény erkölcső, hazához hő
felnıttekké váljanak.
Képesek szeretni másokat, segítenek embertársaiknak, konfliktusaikat szeretettel, emberi módon kezelik,
tudnak megbocsátani, tisztelik az egyházunk által elismert vallások normáit.
Döntéseikben a szabadság mellett a felelısség is szerepet kap, szavaik és tetteik egymással
összhangban vannak.

2. Esztétikai normák:
Iskolánk tanulója és dolgozója külsı megjelenésében ápolt, mértéktartó, kifejezve ezzel, igényességét magával
és másokkal szemben, környezetéhez való viszonyát. A megjelenés mindig az alkalomhoz igazodik. Iskolában
szolid, feltőnést nem kelt ruha viselete ajánlott, ezért:
•
•
•
•

Nem viselünk olyan pólókat, melyek felirata, mintázata sértheti mások önérzetét, lelkiismereti
szabadságát!
Kerüljük az olyan ruhadarabokat, melyek inkább szórakozóhelyekre és nem iskolába valók! (fiúknál
térdközépnél rövidebb, mintás nadrág, lányoknál feltőnést keltı ruhadarabok.)
Smink nem szükséges, de ha már van, legyen szolid. Sem a hajszín, sem a körömlakk ne legyen rikító,
természetellenes!
Testékszerek viseletében legyünk mértéktartók, arcunkon ilyeneket ne viseljünk! Törekedjünk a
természetességre!

3. Viselkedési normák:
•
•
•
•
•
•
•
•

Iskolánk diákjai tisztelettudóan viselkednek tanáraikkal, az iskola dolgozóival és egymással szemben.
Napszaknak megfelelıen (pl.: Jó napot kívánok!) elıre köszönnek az iskola felnıtt dolgozóinak és
idelátogató vendégeinek.
Az iskolai ünnepségeket, rendezvényeket megtisztelik öltözködésükkel és viselkedésükkel egyaránt! (A
mősorok, megemlékezések alatt nem illik beszélgetni, rágógumit rágni, a padra lefeküdni, fiúknál sapkát,
kalapot a fejen hagyni.)
Nemzeti himnuszunk és szózatunk felhangzásakor vigyázzba állunk és énekeljük!
Tanórákon, iskolai rendezvényeken a mobiltelefonunkat kikapcsoljuk.
Színházba, hangversenyre megérkezni pontosan kell, természetesen az alkalomhoz illı öltözetben. Nem
való a nézıtéren enni, a cselekményt hangosan kommentálni, a nemtetszést, látványosan kimutatni.
Illetlenség elıadás közben kimenni, de az elıadás végét se zavarjuk meg korai távozással!
A társalgási stílusunk legyen tisztelettudó mind a felnıttekkel, mind a diáktársainkkal szemben, nem illik
zsebre dugott kézzel beszélgetni, kerüljük a csúnya szavak használatát.
·
Kiránduláskor természetesen oldottabbak vagyunk, de ügyeljünk rá, hogy a jókedv ne lépje át a
megengedett határt, tartsuk be itt is az udvariasság és a tisztelettudó viselkedés általános szabályait, ne
csorbítsuk iskolánk hírnevét!

4. A hagyományırzés normái:
•
•
•

Iskolánk tanulói ismerjék a nagy hagyományokkal rendelkezı evangélikus oktatás történetét.
Ismerjék és ápolják egyházunk hagyományait, aktív résztvevıi legyenek a mindennapokhoz szervesen
kapcsolódó egyházi szertartásoknak, eseményeknek: közös áhítatok, imák, istentiszteletek, csendes
napok, egyházi és nemzeti rendezvények, ünnepek, mősorok.
Iskolánk diákjai ismerjék az intézmény történetét, névadónknak, Kossuth Lajosnak az életét,
munkásságát. Ismerjék meg és ápolják az iskola hagyományait, aktív részvételükkel járuljanak hozzá az
iskolai rendezvények sikeréhez.

