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TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ 
 

NỘI QUY HỌC SINH  
Năm học 2021-2022 

(Dùng cho thời gian học trực tuyến) 
 

ĐIỀU 1: CHUẨN BỊ THIẾT BỊ  ĐỂ THAM GIA HỌC ONLINE 
1. Học sinh chuẩn bị: Máy tính cá nhân (có camera và micro) hoặc máy tính bảng, điện 

thoại thông minh (Smat phone)… và được kết nối Internet. 
2. Sử dụng tài khoản Microsoft teams để đăng nhập vào lớp học. 
3. Không cung cấp mã code cho người ngoài lớp học. 
4. Đăng nhập vào lớp học trước 3 đến 5 phút và thử kết nối sẵn sàng cho buổi học, khi 

đã vào phòng học tuyệt đối không xin đi vệ sinh hay vừa học vừa ăn, uống gây phản cảm 
5. Kết thúc tiết học: Học sinh bấm nút rời khỏi lớp học. 

ĐIỀU 2: CHUYÊN CẦN 
1. Học chuyên cần, đúng giờ, không bỏ giờ, trốn tiết. 
2. Học sinh vắng học hoặc vào học trễ với bất kỳ lý do gì thì Phụ huynh gọi điện trực 

tiếp cho GVBM và GVCN trước các buổi học 10 phút. 
ĐIỀU 3: TRANG PHỤC VÀ KHÔNG GIAN HỌC TẬP 

1. Trang phục: Quần áo lịch sự, kín đáo, không mặc bộ đồ ngủ… 
2. Vị trí ngồi học: vị trí ngồi học thông thoáng (hạn chế tối đa người nhà đi lại và nói 

chuyện trong quá trình lớp học đang diễn ra). 
ĐIỀU 4: HỌC TẬP 

1. Học sinh nghiên cứu, chuẩn bị tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của 
giáo viên trong quá trình giảng dạy và học tập. 

2. Học sinh bật camera trong quá trình học. 
3. Chức năng micro của từng học sinh luôn ở chế độ tắt, chỉ được mở khi giáo viên mời 

phát biểu. 
4. Học sinh không bật các thiết bị, chương trình khác hoặc làm việc riêng trong suốt 

thời gian học. 
5. Học sinh ngồi học nghiêm túc và tham gia đầy đủ các bài học theo kế hoạch thống 

nhất với từng bộ môn. 
6. Nghiêm túc thực hiện các yêu cầu kiểm tra đánh giá của giáo viên. 
7. Diễn đàn trong lớp học teams là nơi trao đổi giữa giáo viên và học sinh về các nội 

dung học tập. Học sinh tuyệt đối không đăng nhập các thông tin không lành mạnh, 
phản động, vi phạm thuần phong mỹ tục, xâm phạm quyền riêng tư người khác.  
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ĐIỀU 5: THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC 
Buổi sáng:  

Tiết Thời gian vào tiết  Thời gia ra tiết  
Tiết 1 7h30' 8h10' 
Tiết 2 8h15' 8h55' 
Tiết 3 9h5' 9h45' 
Tiết 4 9h50' 10h30' 
Tiết 5 10h35' 11h15' 

Buổi chiều:  
Tiết Thời gian vào tiết  Thời gia ra tiết  

Tiết 1 14h00' 14h40' 
Tiết 2 14h50' 15h30' 
Tiết 3 15h45' 16h25' 
Tiết 4 16h35' 17h15' 

* Lưu ý:  
(1) Lãnh đạo nhà trường sẽ dự giờ và thống kê sĩ số từng tiết học 
(2) GVBM ghi tên HS vắng, HS vi phạm trên sổ đầu bài online. 
(3) Các tiết học online sẽ được tính như tiết học chính khóa như được cho điểm, đánh giá hạnh 
kiểm theo quy định của Bộ GD.  

Yêu cầu tất cả học sinh phải học tập và thực hiện nghiêm túc nội quy này. Nếu vi 
phạm, tùy theo mức độ sẽ chịu hình thức kỷ luật của nhà trường. Theo thông tư 32/2020/TT-
BGD ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo với 3 hình thức, cụ thể vận dụng như sau:  
1. Nhắc nhở hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp để khắc phục khuyết điểm. 
2. Khiển trách, thông báo với cha mẹ học sinh nhằm khắc phục khuyết điểm. 
3. Tạm dừng học ở trường có thời hạn và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy 
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 
                          HIỆU TRƯỞNG 
        
 
              


