A Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola
Viselkedési és illemszabályai
Iskolád névadója, a „legnagyobb magyar”. Ez kötelez arra, hogy a Viselkedési és
illemszabályaink szerint élj!

1.) Erkölcsi elvárások:
 „Tett és példa által jóltevőleg hatni”
Tanáraid műveltségét, tudását tekintsd példának.
 „Amely nehéz követ egy ember talán csak meg se mozdíthat, sokan, ha azt jó
helyt fogják, az égbe hajthatják. Fogjunk tehát sokan egy dologhoz: tegyen
érte ki-ki, amennyit tehet.”
Törekedj arra, hogy egyéni sikereiddel és közösségi cselekedeteiddel,
magatartásoddal névadónk méltó követője legyél.
Válj hasznos diákpolgárrá, polgárrá, európai polgárrá.
 „Kiművelt emberfők sokaságában rejlik a nemzet igazi ereje.”
Ismerd meg önmagad és képességeid! Szeress tanulni!
Tégy meg mindent, hogy tanulmányi munkád eredményes legyen, és tudásoddal,
műveltségeddel megszeresd a munkát.
Őrizd meg a tudományok iránti kíváncsiságod, és gyarapítsd kitartó tanulmányi
munkával tudásod, formáld műveltséged.
Örömmel tanulj. Gazdagítsd jó tulajdonságaidat.


„Minden emberben van valami jó,…”
Szeresd és tiszteld diáktársaidat, a felnőtteket.
Figyelj és légy együttérző, megértő mások problémái iránt.
Segítsd a bajba jutott társaidat őszinte érdeklődéssel.
Tartsd tiszteletben mindenki emberi méltóságát, véleményét és meggyőződését.
Érezz felelősséget önmagad és közösséged tettei iránt.
Becsüld mások munkáját és gyarapítsd azt.
Az egészség érték. Táplálkozz helyesen, sportolj rendszeresen, pihenj megfelelően.
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2.) Viselkedési szabályok
 A kulturált környezet feltételezi a benne élők kulturált viselkedését, beszédmodorát,
esztétikus küllemét.
Kerüld
a
durva
viselkedést,
hangoskodást,
szélsőséges,
agresszív
megnyilvánulásokat!
 Védjed, ápoljad a közösség természeti, szellemi, és kulturális értékeit!
Őrizd meg környezeted tisztaságát, épségét!
 Viselkedj előzékenyen, megértően!
 Mindennap köszönj, legyél udvarias, figyelmes társaiddal és a felnőttekkel.
 Segítsd a kisebbeket!
 Durva beszéddel ne sérts meg senkit!
 Az iskolán kívül is az iskolai magatartási szabályok szerint igyekezz viselkedni.
 Mutass példát fegyelmezettségeddel a hétköznapokban és az iskolai ünnepélyeken,
rendezvényeken.
 A tiszta környezet érdekében ne szemetelj, ne hozz olyan ételféleségeket
(napraforgó, tökmag), amikkel szemetelsz.

3.) Esztétikai normák
 Megjelenésed gondozott, rendezett, tiszta legyen.
 Elvárjuk, hogy ízlésesen, célszerűen, életkorodnak és iskolai elfoglaltságodnak
megfelelően öltözz!
 Kerüld a mások ízlését sértő, szélsőséges divatirányzatok követését!
 Nem illik az iskola épületében sapkát, kendőt viselni.
 Hajad ápolt legyen. Életkorodhoz nem illik a festett haj és köröm.
 Nem javasoljuk a bizsu, ékszer, testékszer viselését, mert balesetveszélyes.

Ne felejtsd el, hogy önmagadon kívül közösségedet is minősíti a viselkedésed.

