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Köszönés

 Köszönést elmulasztani, vagy nem viszonozni 

sértésnek minősül.

 Köszönéskor illik a köszöntött szemébe nézni.

A napszaknak megfelelően illik köszönni.

 Tanárainknak iskolán kívül is illendő köszönni, 

környezettől függetlenül

A „viszlát” vagy „viszhall” köszönés önmagában 

elfogadott, de nyeglének hangzik. Hivatalos 

esetekben inkább ne használjuk.



Hogyan köszönünk?

 Nem zsebre dugott kézzel

 Nem tele szájjal

 Ülő társaságban a fiúk felállnak ha mindkét nembeli 

idősebb személynek köszönnek

A lányok csak akkor állnak fel, ha idősebb hölgyet

köszöntenek

 Iskolában ha belép a terembe a pedagógus, az 

osztálynak felállva kell köszöntenie.

 Jelentés közben nem illik mocorogni, enni.



Kézfogás

Mindig az idősebb nyújt kezet a fiatalabbnak,

nő a férfinak, magasabb beosztású az

alacsonyabbnak.

 Ha mindkét fél kesztyűt visel, akkor lehet

kezet fogni. Ha csak az egyikük, akkor neki a

kézfogás előtt le kell azt venni.



Tiszteletben tartjuk egymás
alapvető jogait

 Emberi méltósági jogok

 Személyiségi

 Etnikai

 Vallási

 Tanuláshoz való jogok

 Ezt mind a tanároknak, mind a diákoknak be kell 

tartani.



Iskolai etikett
Az iskolában dolgozókkal és diáktársainkkal 

igyekezzünk figyelmesek lenni, adjuk meg 

egymásnak a kölcsönös tiszteletet

 Vigyázzunk egymás és magunk testi épségére.

 Vigyázzunk az iskola tisztaságára, rendjére.

Az iskola helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően 

használjuk, ne szemeteljünk, tartsuk tisztán 

tantermeinket, a mosdókat, folyosókat, stb.

Az iskolán kívüli magatartásunkkal is igyekezzünk 

annak hírnevét szépíteni.



Tanóra alatti viselkedés

A tanuló köteles a becsengetést követően a 

tanteremben tartózkodni.

A pedagógus osztályterembe való belépésekor az 

osztálynak illik felállnia, majd jelenteni.

Tanóra alatt tilos mobiltelefon, vagy más eszköz 

használata, az óra zavarása.

Tanóra alatt ha mondani valónk van, akkor illik 

jelentkezni, nem mások szavába vágni.



Öltözködés

Nem illik túl kirívó, feltűnő ruhákban járni.

Templomba fedetlen vállal menni illetlenség.

Az iskolai, vagy egyéb ünnepségeken, és színházba 

illik ünneplő ruhában menni.

Egymás véleményét tiszteletben tartva nem 

mindenhol megengedett a különböző vallásokat, 

eszméket képviselő kiegészítők, ruhadarabok viselete.



Források

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium házirendje 14 oldal 3.10 
„Az iskolai viselkedés szabályai”

http://kovacsneagi.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1105517

http://kovacsneagi.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1105499

http://www.nlcafe.hu/eletmod/20060828/illik_tudni_koszonni/
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