
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

TRƯỜNG THPT HƯNG ĐẠO
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 9 năm 2021

NỘI QUY
Lớp học trực tuyến dành cho học sinh

Thực hiện Công văn số 2310 / SGDĐT – GDTrH ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện kế hoạch giáo dục khi dạy học trực tuyến.

Để đảm bảo chất lượng việc học trực tuyến, đề nghị học sinh nghiêm túc thực hiện các nội
quy sau :

- Tham gia đầy đủ các buổi học theo thời khóa biểu, ngồi vào bàn học trước 10 phút, chuẩn bị
đầy đủ dụng cụ học tập như máy tính cá nhân, điện thoại kết nối mạng internet, tai nghe có micro, tài
liệu học tập, vở ghi chép, bút viết, giấy nháp,… . và đăng nhập sẵn tài khoản vào lớp học.

- Học sinh vắng phải có lý do chính đáng, phải xin phép giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ
môn và được đồng ý. Những học sinh vắng không có lý do sẽ chịu các hình thức xử lý theo quy định
của nhà trường.

- Trang phục lịch sự nghiêm túc, ngồi nơi yên tĩnh và có phông nền phù hợp.
- Học sinh phải dùng ảnh đại diện là ảnh của mình và họ tên thật của mình trong suốt quá

trình học trực tuyến. Tuyệt đối không cho người khác tên truy cập và mật khẩu để vào trong lớp học.
- Học sinh bật/tắt camera và micro theo sự chỉ dẫn của thầy cô trong lớp học. Nếu em nào

không bật camera theo yêu cầu của thầy cô sẽ không được tiếp tục tham gia học và xem như học sinh
vắng.

- Tuyệt đối KHÔNG CHAT những nội dung không liên quan đến bài học làm gián đoạn việc
dạy của thầy cô và ảnh hưởng tới lớp học. Nếu có ý kiến gì thì các em giơ tay, bật micro và trao đổi
trực tiếp với giáo viên.

- Không bật các chương trình khác trên máy tính, không tự ý chia sẻ màn hình khi chưa được
phép.

- Ngồi học nghiêm túc, trật tự, chỉ được phát biểu khi giáo viên cho phép. Tuyệt đối không
phát ngôn tự do.

- Không ăn quà vặt, không chơi điện tử, không làm việc riêng trong giờ học.
- Học sinh phải ghi chép bài, đọc tài liệu, chuẩn bị bài học trước và làm bài tập đầy đủ theo

yêu cầu của giáo viên.
- Cuối mỗi giờ học, học sinh chụp vở ghi chép và gửi theo yêu cầu của giáo viên (nếu

có).
- Cấm lưu hành, sử dụng, đăng tải những nội dung xấu, bạo lực, phản cảm, đồi trụy, xúc

phạm đến nhân phẩm danh dự của người khác, uy tín của nhà trường.
- Các tiết học trực tuyến sẽ được tính như tiết học chính khóa theo quy định.
- Học sinh vi phạm các lỗi khi học trực tuyến sẽ bị xem xét hạnh kiểm và xử lý kỷ luật giống

như đi học trực tiếp tại trường.
Trên đây là nội quy lớp học trực tuyến dành cho học sinh của trường THPT Hưng Đạo, đề

nghị các em học sinh thực hiện nghiêm túc; giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và cha mẹ học
sinh tăng cường phối hợp để quản lý tốt học sinh./.
Nơi nhận: HIỆU TRƯƠNG
- CBGV, CMHS, HS nhà trường; ( đã ký)
- Niêm yết web trường;
- Lưu: VT.
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