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ETIKAI KÓDEX
Az etikai kódex törvényi szabályozások és egyszerű jó tanácsok gyűjteménye, melyeknek
betartása a békés emberi együttélést segíti elő. Intézményünk etikai normáinak, elvárásainak
megfogalmazásakor arra törekedtünk, hogy az itt formába öntött irányelvek mind az itt dolgozó
pedagógusok, technikai dolgozók mind az itt tanuló diákok számára követendőek és
elfogadhatók legyenek. Mélyen hisszük, hogy tanárok, más beosztású iskolai dolgozók és diákok
közös munkájából és egymásra figyeléséből születhet hatékonyan és jól működő iskola.
1. Mi, az intézményben tevékenykedők (diákok, tanárok, technikai dolgozók,
vezetők) folyamatos kapcsolatot tartunk, együttműködünk, érdeklődünk egymás
munkája iránt, tapasztalatainkat, gondjainkat, örömeinket mindenki épülésére
megosztjuk egymással.
2. Szakmai és személyes kapcsolatainkban betartjuk az emberi viselkedésre
vonatkozó etikai normákat. Hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazunk,
tiszteljük társaink méltóságát.
3. Az itt folyó munkával, illetve az intézményben tevékenykedőkkel kapcsolatos
megállapításainknak korrekt, kulturált módon adunk hangot. Nyitottan fogadjuk
egymás észrevételeit, legyenek ezek akár elismerők, akár kritikusak.
4. Az esetleges konfliktusokat, nézeteltéréseket kulturáltan, méltósággal, a tények
több szempontú, alapos megismerésére törekedve oldjuk fel.
5. Tévedhetünk, hibázhatunk, azonban a hibák megelőzésére és kijavítására való
törekvés erkölcsi kötelességünk.
6. Fő feladatunkban, az itt tanuló diákok képességeinek kibontakozásában, diákok és
tanárok kölcsönösen támogatjuk egymást.
7.

Érdeklődésünkkel, erőfeszítéseinkkel kölcsönösen és folyamatosan inspiráljuk
egymást a magas fokú szakmai munkára, önmagunk művelésére, látókörünk
folyamatos szélesítésére, a személyiségünkben rejlő lehetőségek kiteljesítésére.

8. Önmagunk

kiteljesítésével

összhangban

képességeinket,

adottságainkat

közösségünk minden egyes tagja, a többiekkel alkotó módon együttműködve,
közösségünk javára fordítja.
9. Feladataink teljesítésekor szem előtt tartjuk, hogy munkánk minősítése egész
közösségünk megítélésére hatással van.
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10. Önként vállalt vagy ránk osztott megbízatásainkat, feladatainkat határidőre,
pontosan, magas színvonalon igyekszünk teljesíteni.
11. A tanórákra, munkahelyünkre pontosan és felkészülten érkezünk, munkánkat
legjobb tudásunk szerint végezzük.
12. Az iskolán kívüli magatartásunkat is az általános etikai normák szelleme hatja
át. Mindenkor méltó módon képviseljük iskolánkat, a Nagykanizsai 6=&&VHUKiWL
6iQGRU6]DNNpS]Ę,VNROiMDpV.ROOpJLXPiW. Minden jogos eszközt igénybe veszünk
iskolánk és az itt oktatott szakmák jó hírének öregbítésére. Sem tetteinkkel, sem
megnyilatkozásainkkal nem csorbítjuk intézményünk hírnevét.
13. Iskolánkban a vezetők, a munkatársak és a diákok közötti kapcsolatot a korrekt
szakmaiság, a tárgyilagosság, az őszinteség, a kölcsönös bizalom és tisztelet
jellemzi.
14. Az intézmény belső életével összefüggő, vagy a vele munkakapcsolatban állók
személyes életét érintő, ránk bízott információkat bizalmasan, kulturáltan, mások
érzékenységét semmilyen módon meg nem sértve kezeljük.
15. Az iskola életéhez kötődő, de az iskola kötelékébe nem tartozó személyekkel,
intézményekkel korrekt, kiegyensúlyozott szakmai kapcsolatra törekszünk.
16. A technikai fejlődés kínálta kommunikációs lehetőségeket, a nyilvánosságot soha
nem használjuk más emberek, közösségek, intézmények lejáratására, mások
hitelességének, hírnevének csorbítására.
17. A Nagykanizsai 6=&&VHUKiWL6iQGRU6]DNNpS]Ę,VNROiMDpV.ROOpJLXPD
Pedagógiai Programjában, Házirendjében és más érvényes dokumentumaiban
megfogalmazott elveket, szabályokat betartjuk. Az iskola mi vagyunk, ezért
közösen óvjuk erkölcsi és anyagi értékeit és testi, lelki egészségünket.
Környezettudatos életvitelt folytatunk.
18. Iskolánk valamennyi dolgozójával, itt tanuló diákjával, a diákok szüleivel és az
iskolánkkal kapcsolatba kerülő külső személyekkel a kölcsönös tisztelet és
megbecsülés jegyében alakítjuk kapcsolatainkat.
19. Hagyományainkat

ápoljuk.

Az

intézményünkben

aktív

pályájukat

befejezett/befejező dolgozók, pedagógusok és diákok méltó elbúcsúztatásáról
gondoskodni közös erkölcsi kötelességünk, közös feladatunk. A nyugállományba
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vonult kollégákat és az elballagott diákokat az aktívakéhoz hasonló tisztelet és
megbecsülés illeti meg.
20. Mindannyian arra törekszünk, hogy munkánkat a társadalom és szűkebb
környezetünk részéről bizalom és megbecsülés kísérje.

Nagykanizsa, 2011. január 26. 
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