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Alapelvek 
 
 
A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium Etikai Kódexe a mindennapi munka gyakorlását 
meghatározó etikai normákat tartalmazza. 
Az Etikai Kódex az oktató-nevelő munkában résztvevők értékeinek, és emberi méltóságának 
megőrzését, kiteljesítését szolgálja. Ezért az alábbi elvárások teljesítése és teljesülése a tanárok, 
dolgozók, tanulók és szülők közös felelőssége. Az Etikai Kódexet az alábbiak 
figyelembevételével alkottuk meg: 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium Pedagógiai programja  
Iskolánk Házirendje 

 

 

Tiszteletadás – köszönés 
 
 
A köszönés a kapcsolatteremtés egyik alapfeltétele, a jó kapcsolatteremtés alapfeltétele viszont 
az udvarias köszönés. A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium tanárai, dolgozói és diákjai 
mindannyian fontosnak tartjuk a jó kapcsolat kialakítását és megtartását, így iskolánkban 
kizárólag az udvarias köszönési forma az elfogadható. Elvárjuk tehát, hogy diákjaink az 
iskolában – és az iskolán kívül is – a következő udvarias köszönési formákat használják a 
felnőttek üdvözlésére: 

- napszaknak megfelelő köszönés: Jó reggelt kívánok!/ Jó napot kívánok!/ Jó estét 
kívánok! 

- tegyék hozzá a „kívánok” szót 
- lehetőleg tegyék hozzá a Tanárnő vagy a Tanár úr megszólítást is 
- elköszönéskor is a napszaknak megfelelő, vagy a Viszontlátásra!  köszönés a helyes. 
- udvarias forma továbbá: 

- felnőtt nőknek (és csak nekik) a Csókolom Tanárnő köszönés 
 
Az órák közötti szünetekben is a fenti módon illik köszönni. 
A fenti udvarias köszöntés illeti az iskola minden adminisztratív és technikai dolgozóját is. 
A köszönés fogadása a másik ember iránti megbecsülés és figyelem megnyilvánulása, amelyre 
felnőtteknek és tanulóknak fokozottan figyelni kell. 
 
Nem helyes, így mellőzzük az alábbi – bár manapság sokat hallott és divatos – köszönési 
formákat: 

- Viszlát!/Csók! 
- Kívánok! 

A diákok egymás közötti viszonyában elfogadott bármely – ma divatos, de nem durva, trágár – 
köszönési forma. 
 
Az osztályba belépő tanárt vagy vendéget óra közben, illedelmesen köszöntik a diákok. 
 
Az iskolába belépő tanulónak a sapkáját/kalapját le kell venni. 

 



 
A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium Etikai kódexe 

 
 

3 
 

 

Tanárok megszólítása és felkeresése a tanári szobában 
 

 
1. Kopogni, kint várakozni 
2. Köszönni 
3. Elnézést kérni: 

- Elnézést kérek a zavarásért... 
- Legyen szíves/Tessék szíves lenni megnézni... 
- Legyen szíves/Tessék szíves lenni szólni..., segíteni... stb. 
- Azt szeretném megkérdezni... 

4. Megköszönni a tanári közreműködést 
 
 

Formaságok, külsőségek 
 

 
A diák : 

- ne beszéljen a tanárral zsebre tett kézzel. 
- ne beszéljen vagy szóljon a tanárhoz rágógumival a szájában. 
- engedje a felnőttet maga elé az ajtónál vagy szűk helyen. 
- a fiúk a lányokat engedjék előre, és köszönjenek is nekik előre. 

 
 

A tiszteletadás egyéb alapvető normáinak betartása 
 

 
Nem engedhető meg, hogy valaki a másikat érzelmileg bántsa, zsarolja, illetve kigúnyolja, 
trágárságokkal illesse. 
 
Nem megengedhető az sem, hogy bárki a másikat emberi méltóságában sértse, gyalázza 
bármely okból is (származási, etnikai, nemi, vallási, stb.). Vonatkozik ez az iskolai közélet 
összes színterére (épület, honlap, folyosói hirdetések, dekoráció stb.) 
Amennyiben ezekre sor kerül, a sértett fél jelezze az osztályfőnökének, bármelyik 
igazgatóhelyettesnek vagy az igazgatónak, aki köteles a kérdésben érdemben eljárni. 
 
Tartsuk tiszteletben, hogy a tanórák közötti szünet mindenki számára a pihenést és a következő 
órára való felkészülést szolgálja.  
 
 

Öltözködés 
 

 
A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban azt szeretnénk, ha diákjaink megjelenésükben 
szélsőségektől mentes, közösséget nem sértő, kulturált, követésre méltó emberek lennének. 
 
Szeretnénk 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. 
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Iskolánk a leendő értelmiség munkahelye, több mint másfél évszázados múltjára büszkén 
visszatekintő gimnázium, amelyben az emberek, és az őket körülvevő világ, valamint a 
művészetek és a tudomány tiszteletére neveljük diákjainkat, ezért az alábbi elvárásokat 
fogalmazzuk meg: 

A tanulók hétköznapi megjelenése, vagyis öltözéke, illetve az öltözék kiegészítői – táska, kitűző 
stb. – feleljen meg a következőknek: 

- nem lehet feltűnően elhanyagolt
- nem kelthet félelmet (pl.: horrorisztikus ábrák)
- nem buzdíthat agresszióra (akár viccesnek tűnő formában sem)
- nem kelthet vallási, etnikai, egyéb társadalmi csoporttal kapcsolatos feszültséget
- nem hordozhat politikai tartalmat
- nem buzdíthat alkohol, cigaretta, drog stb. egészségre ártalmas élvezeti cikkek

fogyasztására, de ne is gúnyolja ezek fogyasztóit.
- nem kihívóan szexuális jellegű („ha az a célja, akkor azért; ha nem az a célja, akkor

meg azért ne viselje”)
- ezeken kívül egyéb, a fenti kategóriákba nem sorolható módon nem zavarhatja az

iskola rendjét.

A feltételek bármelyikét megsértő tanuló a tanári felszólításra köteles azonnal változtatni 
öltözékén. 

Az iskolai ünnepek alkalmával a tanulók ünnepi öltözéke: 
- lányok: sötét szoknya, fehér blúz
- fiúk: sötét öltöny, fehér ing, nyakkendő, sötét cipő, sötét zokni

Nemzeti ünnepekkor: 
- lányok: matróz felső, sötét szoknya
- fiúk: sötét öltöny, fehér ing, nyakkendő, sötét cipő, sötét zokni

Hangverseny alkalmával és színházlátogatáskor: 
- lányok és fiúk: elegáns megjelenés

Az ünnepi öltözékhez nem illik a sportcipő! 

Iskolai ünnepség esetén a diákok a megfelelő öltözetet az iskolában tartózkodás ideje alatt is 
viseljék, ne csak az ünnepélyek idejére. Aki csak az ünnepély idejére veszi fel az ünneplő 
öltözéket, az megtiszteli ugyan az ünnepélyt, de magát az ünnepet nem! 

Viselkedés a folyosón és az aulában 

A kulturált viselkedés az óraközi szünetekre is vonatkozik. 

Elvárjuk, hogy iskolánkban a párok kerüljék a nyilvánosság előtti testi kontaktust. A szerelem 
két ember magánügye, ezért nem tartozik a közösségre/közönségre. 

Az iskola mindannyiunk közös munkahelye, ahol a tanulmányi munkára kell 
összpontosítanunk. 
Az aulában, illetve az aulában lévő színpadon nem hagyunk szemetet, csakúgy, mint a 
folyosókon és tantermekben sem. 
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Ha szemetet látunk, felszedjük, és a legközelebbi szemetesbe dobjuk, még akkor is, ha nem mi 
dobtuk el.  

Napi 8-10 órát tartózkodunk az iskolában, többet mint otthon ébrenléti állapotban, így fontos, 
hogy környezetünkre igényesek legyünk. 

Tanterem rendje 

Az egymás iránti kölcsönös tiszteletnek a 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 tanítási óra és a munka. 

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 készíteniük. 

A diákok becsengetés után csak akkor lehetnek a termen kívül, ha az be van zárva. Nem 
vásárolhatnak a büfében vagy automatából becsengetés után akkor sem, ha nem tudnak 
bemenni a terembe.  

A tanároknak a becsengetést követő 2-3 percen belül a tanteremben kell lenniük. Ha 5 perc 
elteltével nem érkezik meg a tanár, egy diáknak keresnie kell a tanári szobában. 

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. 

Tanórán tilos a mobilozás, csak akkor vehető elő a táskából a telefon, ha a tanár kifejezetten 
kéri! 

Az iskolai konfliktusok az iskola tanulóinak és dolgozóinak belső ügyei. El kell kerülni ezek 
terjesztését, kívülállókkal való megbeszélését. 
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Iskolán kívüli programok 

Iskolán kívüli programok esetében értelemszerűen érvényesek az eddig felsorolt tiszteletadási, 
öltözködési és viselkedési szabályok. A tiszteletadás megilleti a programokon részt vevő többi 
felnőttet és diákot is. Az iskolán kívüli programokon a Házirend minden pontja érvényes, 
minden külön figyelmeztetés nélkül. 

Az iskolai egyenruhát, jelvényt, a végzősök szalagját viselő diák az iskolát képviseli. Tegye ezt 
méltósággal, ügyelve az iskola hírnevére. 

Miskolc, 2019. február 25.
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Jakucs Gáb::-i 
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Fridrikné Várhegyi Renáta
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