A Kiss Bálint Református Általános Iskola diákjainak etikai kódexe
Kedves Szülők és Diákok!
Az Kiss Bálint Református Általános Iskola fenntartója, nevelőtestülete és dolgozói nagyon sokat tettek azért, hogy
az iskolánk a város egyik legvonzóbb iskolája legyen. Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több család fordul
bizalommal hozzánk, s bízza a gyermeke oktatását és nevelését iskolánk dolgozóira. A színvonalas és korszerű
tanítás mellett hittel vállaljuk, hogy segítünk a szülőknek kialakítani gyermekeikben a kulturált viselkedés
szabályait, s valódi értékeket közvetíteni. Ennek egyik fontos lépése, hogy az iskola írott és íratlan viselkedési
szabályait és normáit a diákok és szüleik megismerjék, és gyakorolják.
Mindenkinek érdeke, hogy személyes sorsáért felelősséget vállaljon, tehát
ÉN, a Kiss Bálint Református Általános Iskola tanulója,

































kötelességemnek érzem, hogy rendszeresen tanulok. Tudomásul veszem, hogy a tanulás saját érdekemet
szolgálja, ezért a lehető legtöbb ismeret elsajátítására, gyakorlati alkalmazására törekszem.
a tanítási órákon pontosan jelenek meg és ott fegyelmezetten viselkedem. Ha mégis elkések, elnézést
kérek az óra megzavarásáért, és elkerülöm ennek megismétlődését.
tiszteletben tartom a mások eltérő véleményét, társaimat nem nevetem ki, nem teszek bántó megjegyzést.
tanáraimmal és iskolánk valamennyi dolgozójával tisztelettudóan viselkedem.
véleményemet egymásról és a felnőttekről oly módon fogalmazom meg, hogy azzal emberi méltóságukat
ne sértsem.
az iskolában és azon kívül nem használok csúnya, trágár szavakat.
társaimnak, amennyiben erre szükség van - tanulmányi problémáik, személyes konfliktusaik
megoldásában segítséget nyújtok.
a diáktársaimmal való viselkedésem a kölcsönös megbecsülésen alapul, vitás esetekben a konfliktus
tisztázására, higgadt megbeszélésre, megbékélésre törekszem.
az iskolában „Áldás, békesség” -gel előre köszönök az iskola dolgozóinak és az idelátogatóknak. Egyéb
helyeken - utcán, stb. – a napszaknak megfelelően köszönök, tanáraimnak, s az iskola egyéb dolgozóinak.
a felnőtteket az ajtónál udvariasan előre engedem. Fiúként a lányokat szintén előre engedem.
a tanulmányi versenyeken, nyilvános szerepléseken való részvételt csak akkor vállalom, ha arra
lelkiismeretesen felkészültem, s viselkedésemmel kivívom mások tiszteletét.
az iskolai eseményekről, eredményeimről rendszeresen, pontosan és elfogulatlanul tájékoztatom a
szüleimet. Mindent megteszek azért, hogy hiányos vagy téves információk miatt szüleim ne keveredjenek
konfliktusba tanáraimmal.
óvom iskolánk berendezési tárgyait, szemléltető eszközeit. Vigyázok tisztaságára, nem szemetelek, az
iskola helyiségeit rendeltetésszerűen használom.
az iskolában nem használok mobiltelefont és mp3/4 lejátszót.
az iskolába tökmagot, napraforgómagot, pisztáciát, mogyorót nem hozok.
az ebédlőben nem tolakszom. Kulturáltan használom az evőeszközöket.
imával kezdem és fejezem be az étkezést.
az ételt megbecsülöm, nem tekintem játéknak.
mosdóban csak annyi vécépapírt, szappant, papírtörlőt használok, amennyire szükségem van. A
papírtörlőt a kukába teszem, s nem dobálom szanaszét. Az ajtót nem csapkodom.
szünetekben nem futkosok, labdázok a folyosón.
az iskolai ünnepségeken, istentiszteleten a következő öltözékben illik megjelennem:
 lányok: galléros fehér blúz, iskolai nyakkendő / sál, legalább térdig érő fekete vagy
sötétkék szoknya, fekete/fehér cipő. Hideg idő esetén sötét szövetnadrág is viselhető.
 fiúk: fehér ing, iskolai nyakkendő, fekete vagy sötétkék nadrág, fekete cipő.
egyéb kulturális programokon alkalomhoz illő ruhában veszek részt.
iskolai ünnepségeken, templomban és más kulturális programokon nem hangoskodok, nem rágógumizok.
nem dohányzom, nem fogyasztok alkoholt, kábítószert. Tartózkodom a káros szenvedélyektől.
ruházatom mindig tiszta, ápolt, igényes.
kerülöm a kihívó szélsőséges ruhadarabok viselését (haspóló, mini szoknya stb.)
nem hordok testékszereket.
arcom, hajam, körmöm mindig ápolt, a szemem nem festem, és nem tetováltatok.
szabadidőmet kulturált, igényes módon töltöm el. Kerülöm a céltalan csavargást.
az osztálykirándulásokon úgy viselkedem, hogy ne hozzak szégyent magamra, a társaimra és iskolánkra.
Vigyázok saját és társaim testi épségére.
elkövetett hibáimért vállalom a felelősséget és a következményeket.

