
A helyes viselkedés 
könyve

A hajdúsámsoni Rákóczi-iskola tanulói, a tanulók szülei, az iskola 
vezetősége, a pedagógusok és az itt dolgozók egyetértésével ké-
szült ez a kiadvány.  Mindannyian közösen dolgoztunk azért, hogy 
A helyes viselkedés könyve megszülethessen.



Boldog, vidám tanulók és a helyes viselkedés
A gyerekek akkor fog ják igazán jól érezni magukat az iskolában, ha el-
sajátítják az együttélés szabályait, és mi azt szeretnénk, hogy intézmé-
nyünkbe boldog, jókedvű gyerekek járjanak.  

Nemcsak az írás, olvasás, számolás megtanulását, a közösségi kapcso-
latokat, az alkotás és felfedezés örömét tartjuk lényegesnek, hanem azt 
is, hogy a gyerekek helyesen viselkedjenek egymással, a tanáraikkal és a 
szüleikkel.

Különösen fontosnak tartjuk a helyes viselkedésre való ösztönzést, erre a 
területre kiemelt figyelmet fordítunk. 

Véleményünk szerint a gyerekek akkor tudnak a leg jobban teljesíteni, ha 
tisztában vannak a szabályokkal. Éppen ezért folyamatosan arra biztat-
juk őket, hogy megtanulják, mi a helyes magatartás, milyen a megfelelő vi-
selkedés. 

Ez a kiadvány arról szól, miként szeretnénk ezt elérni. 

Törekvéseinket iskolánk minden egyes tag ja támogatja.

A szülőkkel együtt bátorítjuk diákjainkat a folyamatos fejlődésre, 
ezért szeretnénk őket segíteni:
 - társas kapcsolataik fejlesztésében
 - személyes fejlődésükben
 - tanulmányi előmenetelükben

A helyes viselkedés könyve azt tartalmazza, hogy… 
 - mit értünk helyes viselkedés alatt
 - miket tekintünk a helyes viselkedés 
    eredményeinek
 - hogyan ösztönözzük a helyes 
    viselkedést iskolánkban
 - milyen módon igyekszünk elejét 
    venni a helytelen viselkedésnek

Mi értünk helyes viselkedés alatt?
Megállapodtunk abban, mit értünk a helyes viselkedés alatt.    
Összeállítottuk saját aranyszabályainkat, melyek emlékeztetik a diákokat 
a közösen megfogalmazott elvárásokra. 

ARANYSZABÁLYOK:  
LÉGY...

Iskolai tevékenységünk során mindannyian ezeket a szabályokat tartjuk 
szem előtt, a tanulókat pedig segítjük és támogatjuk abban, hogy …

      ... elsajátítsák a helyes viselkedési formákat
      ... kövessék a jó példákat
      ... elutasítsák a helytelen, elfogadhatatlan magatartást

Azaz kerüljék a rosszat, és tegyék a jót! 
A helyes viselkedés jellemzőit egyértelműbbé tesszük azok számára, akik 
nehezebben értik meg, hogy a helytálló magatartás érdekében mit és ho-
gyan tegyenek.



A helyes viselkedés eredményei

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában biztosak vagyunk abban, hogy 
az intézmény dolgozói, a tanulók és a szülők nagyra értékelik, ha … 

    A GYEREKEK
 - elsajátítják, mit jelent a helyes viselkedés
 - megtanulnak odafigyelni egymásra
 - megismerik a közösség, a barátság értékét
 - fejlesztik az önbizalmukat
 - a lehető leg jobban végzik el az iskolai feladataikat

    A TANÁROK
 - hatékonyan tanítanak
 - igazodnak a tanulók elvárásaihoz
 - építő kapcsolatot ápolnak minden szülővel
 - szakmailag fejlődnek

    A SEGÍTŐ SZEMÉLYZET
 - hatékonyan dolgozik
  - figyelembe veszi a tanulók szükségleteit
 - igényes környezetet alakít ki

    A SZÜLŐK
 - bíznak abban, hogy gyermekük személyesen, társas 
    kapcsolataiban és tanulmányaiban is előrehalad, fejlődik
 - tudják, hogy gyermekük meg fog ja kapni a szükséges 
    támogatást, amikor szüksége van rá
 -figyelemmel kísérik gyermekük iskolai viselkedését
 - tudják, hogy a gyermeküket érintő dolgokat meg tudják 
    beszélni az iskolában

Hogyan ösztönözzük a helyes társas viselkedést?

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában mindenki egyetértett az alábbi-
akkal:
 - biztosítsuk, hogy minden gyerek dicséretet kapjon 
    a helyes viselkedésért
 - gondoskodjunk arról, hogy valamennyi kritika építő legyen
 - mutassunk személyes példát
 - magyarázzuk el, hogy  milyen az elvárt viselkedés 
 - ösztönözzük a gyerekeket arra, hogy vállaljanak felelősséget 
    a saját viselkedésükért
 - tájékoztassuk a szülőket, ha gyermekük helyesen viselkedik
 - jutalmazzuk a gyerekeket egyénileg és csoportosan is 
    a helyes viselkedésükért

Valljuk, hogy a megfelelő viselkedés elismerést és jutalmat érdemel. 



Hogyan akadályozzuk meg a helytelen viselkedést?

Időnként a gyerekek megfeledkeznek a helyes viselkedésről, és tapintat-
lanok lesznek másokkal. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában meg-
egyeztünk abban, hogy mindezt a következőképpen próbáljuk megelőzni:
 - a tanulókat folyamatosan emlékeztetjük az iskola céljaira 
 - amikor ilyet látunk, felhívjuk a figyelmüket a megfelelő viselkedésre

De néha ez nem elegendő, ilyen esetekben az alábbi módon kell foglalkoz-
nunk a normák megszegőivel: 
 - hathatós rendre utasítás és újabb emlékeztetés 
    a megfelelő viselkedésre
 - kapcsolatfelvétel a szülőkkel, hogy közösen megbeszéljük, 
    miként tudunk együttműködni a gyerek viselkedésének javításában
 - egyénre szabott viselkedési program összeállítása, 
    mely segíti a gyereket, hogy megtanulja a megfelelő 
    társas viselkedést az iskolában
 - fegyelmező intézkedések alkalmazása

Mindez a szülőkkel együttműködve történik, viszont szükség esetén be kell 
vonni más szervezeteket is.

Ritka esetben sor kerülhet a ta-
nuló kizárására. Az iskola akkor 
kényszerül erre a lépésre, ha a 
tanuló több alkalommal súlyosan 
megszegi a közösségi normákat, 
szabályokat. Ezt a döntést viszont 
csak abban az esetben hozza meg 
az intézmény, ha már minden más 
megoldási lehetőséget megvizsgált. 

Iskolai erőszak

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában az a célunk, hogy megelőzzük az 
iskolai erőszak minden formáját. Minden gyereknek joga, hogy biztonság-
ban érezze magát az intézményben. 

Közöttünk nincs helye a vandalizmusnak, a felnőttekkel, illetve a gyere-
kekkel való gorombaságnak, csúfolódásnak, sértegetésnek, valamint az 
erőszaknak, megfélemlítésnek, zaklatásnak.  Ez utóbbiak magukba fog-
lalják az internetes zaklatást, a szexuális tartalmú üzeneteket, ajánlatokat, 
érintést és meg jegyzést, az előítéleteken alapuló megfélemlítést, ide értve 
a sajátos nevelési igényű és a fogytékkal élő tanulók megbántását is. 

Az efféle magatartást minden esetben el kell utasítanunk!

Az erőszakosságot így definiáljuk:

„Az erőszakosság azt jelenti, hogy valaki folyamatosan bántóan vagy ag-
resszíven viselkedik másokkal, ezáltal fájdalmat, sérülést, szenvedést okoz.”

A megfélemlítés olyan ismétlődő bántalmazás, amelynek valamilyen kár 
vagy sérülés a következménye.  

A megfélemlítésnek három tipikus formája:

 - fizikai: verekedés, a felszerelések és egyéb 
    személyes holmik elvétele
 - verbális: gúnyolás, sértegetés, rasszista meg jegyzések
 - indirekt: csúnya történetek terjesztése valakiről, kiközösítés

A sértetteknek többnyire nagyon nehéz ezzel szemben védekezni, ezért az 
eseteket kivizsgáljuk, és az eljárásrendünkben foglaltak szerint intézkedünk.



Hogyan kezeljük az iskolai erőszakot?

Az erőszakos esetek kezelésekor fontos hangsúlyoznunk az iskola érték-
rendjét, mely elutasítja az erőszakos viselkedést, és együttműködő maga-
tartásra ösztönöz.
 - az iskolai dokumentumokban is megfogalmaztuk a helyes 
    viselkedés alapelveit, hogy tájékoztatást adjunk az erőszakos 
    viselkedési formákkal és azok kezelésével kapcsolatos ismeretekről
 - biztosítjuk, hogy a gyerekek bátran kérhessenek 
    segítséget, ha zaklatják őket
 - azonnal és következetesen reagálni fogunk 
    az erőszakos viselkedés minden formájára
 - vizsgáljuk az erőszakot szemlélők viselkedését is, 
    ha nem próbáltak segítséget nyújtani

A kisebb eseteket úgy kezeljük, hogy megbeszéljük a gyerekekkel, majd kö-
zösen keresünk megoldást a problémára. Amennyiben az erőszakosság 
egyértelműen bizonyítható, további lépések válnak szükségessé, melyek-
be mindig bevonjuk a szülőket is. 

Ha a szülők tudomására jut olyan esemény, mely aggodalomra ad okot, 
fontosnak tartjuk, hogy bizalommal forduljanak gyermekük osztályfőnö-
kéhez, illetve az iskolavezetéshez, így meggyugtató módon kezelhetjük az 
adott ügyet.

Azt is tudatosítjuk tanulóinkban, hogy amikor erőszakos cselekedetet lát-
nak, szemlélőként bármit tesznek, valakinek az oldalára állnak: 
 - annak segítenek, akit megtámadtak, ha megakadályozzák, 
   megnehezítik az erőszakot (szólnak a legközelebbi felnőttnek, 
   súlyos esetben közvetlen beavatkoznak)

VAGY
 - az erőszakot elkövetőt segítik, ha őt védik, esetleg biztatják, 
    illetve egyáltalán nem reagálnak

A szankciók célja a közösség tag jainak védelme a negatív viselkedések-
kel szemben, miközben a problémamegoldás során arra is törekszünk, 
hogy az elfogadhatatlan módon viselkedő tanulókból rövid időn belül pozi-
tív szereplők válhassanak az iskolában.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában folyamatosan az a célunk, hogy 
pozitív módon, konstruktívan működjünk együtt a gyerekekkel és a szü-
lőkkel, s tájékoztassuk a szülőket, amennyiben gyermekük súlyos fegyel-
mezetlenséget követett el.

 - diáktársak vagy felnőttek ellen irányuló támadásban, 
    bántalmazásban vett részt
 - igazolatlanul hiányzott az iskolából
 - saját magában okozott kárt
 - rongált

Ismételten szeretnénk hangsúlyozni, hogy ilyen esetekben a szülőket ér-
tesítjük a történtekről, és a szülőkkel együttműködve alakítunk ki egy vi-
selkedési tervet, amely segíti a gyereket a helyes, elvárt viselkedési minták 
elsajátításában, alkalmazásában. 

Az iskola ebben az esetben az irányadó jogszabályok szerint cselekszik. 
A kizárás esetén tudatosítani kell a szülőkben, hogy ez a fegyelmezési 
mód egy olyan lehetőség, mely a gyermek magatartásának, viselkedésé-
nek megváltozását segítheti.

Amennyiben a diák továbbra is elfogadhatalan 
módon viselkedik, kizárhatjuk az intézményből. 

Hogyan kezeljük az iskolai erőszakot?



Tanítási órán kívüli idő
A helyes viselkedést nemcsak az osztálytermi környezetben, hanem az 
óraközi szünetekben, a tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek so-
rán is elvárjuk tanulóinktól, hiszen ugyanazok a közösen megfogalmazott 
szabályok érvényesek a tanulási időben és játékidőben egyaránt. 

Továbbra is érvényesnek tartjuk azt a régen megfogalmazott alapelvet, 
mely szerint úgy kell bánnunk a többi emberrel, ahogy szeretnénk, hogy 
mások bánjanak velünk. Ezért bízunk abban, hogy iskolánkban hamaro-
san valamennyi tanulót megdicsérhetünk, mert tanulótársaival és a fel-
nőttekkel barátságos, udvarias, együttműködő, kedves, figyelmes, tiszte-
lettudó, segítőkész, megértő, jóindulatú és őszinte lesz.

Végül....

Reméljük, mindenki hasznosnak találta ezt a kis kiadványt, mely sok közös 
gondolkodás és egyeztetés eredményét foglalja össze.  Szívesen vesszük 
a további javaslatokat, ötleteket, hozzászólásokat annak érdekében, hogy 
ebben az iskolai közösségben értékké váljon és követendő legyen a helyes 
viselkedés. 



Az illusztrációkat Seres Dóra, Herman Kitti, Nagy Viktória, 
és Győri Kinga 6. osztályos tanulók készítették.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

4251 Hajdúsámson, Kossuth utca 2-8.
Telefon: +36 52 590 400


