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ETIKAI KÓDEX 

A kódex az azt elfogadó és aláíró Dunakanyar pedagógus és dolgozó számára ajánlásnak 
tekintendő. Célja, hogy a pedagógusoknak és a szakembereknek minden körülmények 
között lehetőségük legyen az önmegvalósításra. A tanóra alkotó folyamata közös siker 
legyen gyerek és felnőtt számára 

 

 

Háttér 

A DUNAKANYAR sikerének a titka munkatársainak elkötelezettségében, a gyermekek nem 
átlagos nevelésében és rendszerünk sajátos belső kultúrájában rejlik. Tehetséges 
munkatársainak köszönhetően iskoláink jellemzője a folytonos megújulás és az 
együttműködés.  

A DUNAKANYAR nagyra értékeli minden egyes munkatársát és napi munkavégzésüket. 
Folyamatosan keresi a lehetőséget ahhoz, hogy a munkatársai legjobb képességüket és 
kreativitásukat kihasználva dolgozhassanak munkahelyükön, s ez által mindenki a legjobb 
tudását nyújthassa. 

A DUNAKANYAR támogatja a kiemelkedő tudományos munkát, elősegíti a szakterületek 
közötti integrációt.  

A Dunakanyar Etikai Kódexe, belső szabályozások és jó tanácsok gyűjteménye az egységes 
szemlélet megerősítésére, valamint a békés emberi viszonyok megteremtésére és 
megtartására mind a munkahelyeken, mind pedig külső kapcsolatainkban.  

E kódex - a Dunakanyar márkanév lényegisége-, a Dunakanyar alapértékeinek megőrzését és 
a ránk bízott gyermekek fejlődését segíti, szolgálja.  

 Budapest, 2006. szeptember  

 

I. Az Iskola tisztessége 

 A Dunakanyar intézményei és dolgozói felelősséggel dolgoznak ígéreteik és 
szerződésben vállalt kötelezettségeik megvalósításán. 

 A Dunakanyar intézményei és dolgozói körültekintően adnak ki információt 
bármely szinten, nehogy munkánkról, intézményünkről, partnereinkről hamis 
vagy félreérthető kijelentéseket tegyenek. 

 A Dunakanyar intézményei és dolgozói betartják a bizalmas információk 
kezelésének általánosan elfogadott normáit  

 A „Dunakanyar Panaszmenedzsment „alapján minden iskolának ki kell dolgoznia 
a saját eljárásrendjét arra az estre, ha a szülő, mint igénybevevő panasszal él a 
vele vagy gyermekével szembeni méltánytalan bánásmód vagy az igénybevett 
szolgáltatást illetően. 

 



II. A nevelő-oktató munka etikai normái 
 Elfogadjuk, hogy a megismerő képességek fejlesztése és a művészeti tehetség 

kibontakoztatása egyaránt fontos tényező 
 Az ellenőrzés és értékelés minden körülmények között személyre szabott és motiváló 

erejű legyen, hiteles képet nyújtson a tudásról 
 A különbözőség elfogadása, a gyengébbek segítése és a legjobbaktól való tanulás 

képességének fejlesztése mindenkori nevelési alapelv legyen 
 A tantárgyi munkálatoknak a keresés, kutatás és a felfedezés örömét kell képviselni 
 Törekszünk arra, hogy az aktivitások szervezése nagyon határozott, ugyanakkor 

türelmes keretekben történjen 
 A jutalmazás és büntetés minden esetben hiteles és differenciált legyen  
 Alapvetésként kezeljük az önértékelés folyamatos fejlesztését 
 Méltó módon képviseljük a Dunakanyart, a pedagógushivatást és minden jogos 

eszközt igénybe veszünk iskolánk és szakmánk jó hírének öregbítésére.  
 Sem tetteinkkel, sem nyilatkozatainkkal nem csorbítjuk intézményünk és hivatásunk 

hírnevét. 

III. A pedagógusok és a munkatársak munkavégzésével, pályájával 
kapcsolatos etikai normák 

 Természetes igényünk az állandó tanulás, valamint szűkebb és tágabb környezetünk 
alakításában való alkotó részvétel. 

 Küzdünk a rutinból végzett munka ellen. Folyamatos önképzéssel és a Dunakanyar 
belső továbbképzésein való aktív részvétellel gyarapítjuk, fejlesztjük a hivatásunk 
gyakorlásához szükséges tudásunkat. 

 A pályakezdő pedagógus gyakorlottabb kollégáitól tanulva folytatja önképzését. A 
Dunakanyar tapasztaltabb pedagógusai „mentor rendszerben” segítik a kezdőket, és 
szakmai tanácsokkal támogatják munkáját. 

 Munkatervünk megvalósulását figyelemmel kísérjük, és szükség esetén módosítjuk. 
Önkritikusan viszonyulunk saját munkánkhoz, azt állandóan ellenőrizzük és 
értékeljük. A külső szakmai ellenőrzést és értékelést nyitottan, együttműködően 
fogadjuk. 

 Felkészülten és aktívan veszünk részt a helyi nevelési és egyéb intézményi 
dokumentumok megalkotásában, elfogadásában és érvényre juttatásában. 

 Igényünk legyen a folyamatos mentális egészségmegőrzésre. 

 Szakmánk valamely területén specializálódjunk, egy kiemelt terület szakértőjévé 

váljunk. 

 Képesek legyünk legalább egy idegen nyelven szakmai konzultációra. 

 Munkánkban a nevelés fontossága előzzön meg minden más szempontot. 

IV. A tanár-diák kapcsolat etikai normái 

 A DUNAKANYAR Nevelési Programjában megfogalmazott nevelési elveket betartjuk. 
 Befogadó iskolánkban elfogadó szemlélet az irányadó, tanítványaink között hátrányos 

megkülönböztetést nem alkalmazunk, tiszteletben tartjuk egyéniségüket és emberi 
méltóságukat. 

 Tanulók minősítésekor a teljesítmény értékelése mellett a fejlődést mindenkor 
figyelembe vesszük.  



 Iskolánk rendezvényein és az ügyeletek ellátásakor is a nevelés szempontjait tartjuk 
szem előtt. 

 A foglalkozásokat pontosan és felkészülten tartjuk meg. 
 Az ismereteket és véleményeket felelősen közvetítjük növendékeinknek, nyitottak 

maradunk a más vélemények elfogadására. 
 A helyettesítéseket a nevelés szempontjainak érvényesítésével látjuk el.  
 Növendékeink érdekeit szem előtt tartva felkészítjük őket versenyekre, nyilvános 

szereplésekre. Felkészítés nélkül nem küldjük sem versenyre, sem nyilvános 
közszereplésre. 

 Magánéleti problémáinkat nem visszük a gyermekek közé. 
 Az osztályfőnöki szerepkört mentor-pedagógus attitűd váltsa fel. 
 A fegyelmezésnek és büntetésnek minden esetben az adott szituációnak kell 

megfelelnie. 
 A felvételi eljárás szigorúan az „Ismerkedés” programleírása alapján történik, az ott 

leírtakat pontosan alkalmazzuk. 

V. A szülő-tanár kapcsolat etikai normái 

 A szülőkkel folytatott beszélgetések – családdal kapcsolatos – információit szigorúan 
bizalmasan kezeljük, azokat csak a gyermekeik érdekében használjuk fel. 

 A szülők anyagi helyzetének ismeretében, ahol szükséges, a szülővel egyetértésben 
kezdeményezzük a szociális segítségnyújtást. 

 Növendékeink szüleivel kapcsolatot tartunk, amelynek a kölcsönös tisztelet és 
megbecsülés az alapja. Hátrányosan egyik szülőt sem különböztetjük meg. 
Magánbeszélgetéseink alkalmával is különös figyelmet fordítunk a negatív 
minősítések mellőzésére, akár anyagi, akár erkölcsi körülményekről esik szó, mely a 
szülőket érinti. 

 A szülőt csak kérésére látjuk el nevelési tanácsokkal 

VI. Munkatársaink szakmai kapcsolatainak etikai normái 

 Szakmai kapcsolatainkat az értékek tisztelete, a kollégáink megbecsülése és a 
pedagógushivatás iránti elkötelezettség jellemzi. Iskolánk szervezeti kultúrájának 

alakításában aktívan részt veszünk 
 Nyitottan fogadjuk a nevelőtársak szakmai észrevételeit, akár elismerők ránk nézve, 

akár kritikusak. Saját szakmai észrevételeinket, megállapításainkat korrekt módon 
fejezzük ki, legyenek elismerők vagy kritikusak másokra nézve. 

 Együttműködő, közvetítő, egyensúlyteremtő funkciót töltünk be más iskolákhoz, civil 
szervezetekhez, társadalmi csoportokhoz való kapcsolódáskor 

 Aktívan részt vállalunk az „Egyéni szakmai fejlődési terv” kialakításában, 
működtetésében 

VII. További szakmai etikai normák 

 A vezetők és a munkatársak közötti kapcsolatot a korrektség, a tárgyilagosság, az 
őszinteség, a kölcsönös bizalom és tisztelet jellemzi.  

 Iskolánk belső életével kapcsolatos információkat szigorú szolgálati titokként 
kezeljük. 

 A DUNAKANYAR valamennyi dolgozójával a kölcsönös tisztelet és megbecsülés 
jegyében alakítjuk munkakapcsolatunkat. 



 Mindannyiunk kötelessége az egészséges, barátságos munkahelyi légkör 
megteremtése. 

 Büszkék vagyunk hivatásunkra, a szolgálatra, amelyet választottunk, s amelynek 
társadalmi értéke felbecsülhetetlen. 

 Büszkék vagyunk a Dunakanyarra, amely Magyarországon egyedülálló méreteit és 
szolgáltatásait tekintve. 

 

 

VIII. Alkalmazási szokások 
 

 Az iskola igazgatója (vagy megbízott képviselője) köteles formálisan, rendszeresen 
értékelni a tanárok, tanítók teljesítményét. 

 Az igazgató munkáltatója köteles rendszeresen értékelni az igazgató teljesítményét. 
 Minden iskolának ki kell dolgoznia az eljárás rendjét arra az esetre, ha egy dolgozó 

panasszal él a vele szembeni méltánytalan bánásmód vagy személyiségi jogainak 
megsértése miatt. 

 Ha az iskola úgy dönt, hogy valamely dolgozóját elbocsátja, vagy nem újítja meg 
határozott idejű szerződését, ismertetnie kell a dolgozóval a döntés indokait, és 
megfelelő felmondási időt kell biztosítani a számára. Ha a dolgozó kéri, joga van 
személyes meghallgatáson kifejteni álláspontját. Ezen eljárások rendjét az iskola 
SZMSZ-ében kell rögzíteni. 

 A dolgozókat írásos munkaszerződéssel kell alkalmazni. Ebben rögzíteni kell a 
munkabért, a béren kívüli juttatásokat és a munkavégzés körülményeit. 

 
 

 

IX. Diákok beiratkozása és iskolaváltása 
 

 Egy diáknak és szüleinek joga van meglátogatni egy másik iskolát, az esetleges átiratkozást 

megfontolandó. A másik iskolának joga van előzetes megbeszéléseket folytatnia a diák esetleges 

felvételéről. De egyetlen iskola sem kezdeményezheti tudatosan egy másik iskola tanulójának átvételét. 

 Ha egy diák iskolát változtat, az Alapítvány egyik tagiskolájából egy másik tagiskolába, az igazgatók 

kötelesek egymást tájékoztatni a szándék megismerését követően. A változással járó adminisztrációban 

és nem formális ügyintézéssel kapcsolatban az elbocsátó és a fogadó intézmény vezetője is köteles 

szolgálatkészséget és nyugalmat közvetíteni a szülők felé. 

 Egy új diák beiratkozásánál az iskola legfontosabb kötelezettsége a diák érdekeinek szem előtt tartása. 

Semmilyen egyéb szempont nem lehet döntő. 

X.A DUNAKANYAR minden munkatársa irányadónak és kötelezőnek 
tekinti a „DUNAKANYAR PEDAGÓGIAI KERETPROGRAM” ELŐÍRÁSAIT. 

 

        ………………………………………….. 

                  DUNAKANYAR MUNKATÁRS 


