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     SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             = = = = = =                                                      = = = = =*** = = = = =  

                                     Bắc Trà My, ngày 01 tháng 9 năm 2021 

  

 

NỘI QUY HỌC SINH 

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY  

NĂM HỌC 2021-2022 

-------oo0oo------- 

Căn cứ điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học của Bộ GD& ĐT,  Căn cứ thực tế nhà trường. Trường 

THPT Bắc Trà My ban hành Nội Quy học sinh như sau:  

 

Điều 1 : Thái độ cư xử giao tiếp với Thầy, Cô , bạn bè :  

- Lễ phép với thầy cô, cán bộ, nhân viên trong trường, khách ra vào trường.  

- Hoà nhã với bạn bè trong lớp, trong trường.  

- Biết tôn trọng bản thân và cư xử đúng mực với mọi người, có tinh thần kỉ luật trong học 

tập và sinh hoạt. 

- Đoàn kết, thân ái đối với bạn bè ,giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. 

- Biết giúp đỡ bạn bè trong lớp, trong trường khi gặp khó khăn, hoạn nạn. 

- Không nói tục, chửi thề. 

-Biết nói lời “Cảm ơn”, “Xin lỗi” với người khác khi bản thân mình có lỗi.  

Điều 2 : Đồng phục – tác phong :  

 Quy định chung: Gọn gọn gàng, sạch sẽ. 

 - Đối với đoàn viên phải có huy hiệu đoàn; 

 - Áo phải có logo của trường đeo bên tay trái và đeo bảng tên có thông tin của 

mình trên bảng tên; 

 - Mang dép, sandan phải có quai hậu; 

 - Tiết học thể dục mặc đồng phục thể dục, giày bata; 

 - Không được mở nút áo cổ và xắn tay áo dài 

 - Quy định áo khoác đến trường là áo khoác theo đồng phục của nhà trường. 

 *Đối với nam sinh : 

 - Mặc áo sơ mi trắng, quần Tây màu xanh hoặc đen, áo cho vào trong quần vào tất 

cả các ngày trong tuần.  
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 - Học sinh không được nhuộm tóc, không vuốt keo, xịt gôm, xăm hình trên người. 

Học sinh nam không được cạo trọc hay để tóc quá dài, không hớt tóc kiểu model khác 

thường, không sơn móng chân, móng tay.  

 *Đối với nữ sinh : 

 - Mặc  áo dài trắng vào các ngày thứ 2,4,6 và các ngày dịp lễ (theo yêu cầu của nhà 

trường) và các ngày còn lại mặc áo trắng quần xanh bỏ áo vào quần. 

 - Không được tô son, đánh phấn, sơn móng tay chân nhuộm tóc, xăm hình trên 

người; 

 - Không đeo đồ trang sức quá mức ; 

 - Không mặc áo, quần quá mỏng, quá ngắn ...; 

 Điều 3 : Học tập – Chuyên cần : 

 - Học sinh phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ học sinh, rèn luyện theo chương 

trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường.   

 - Đi học đúng giờ: Học buổi sáng phải có mặt tại lớp học vào lúc 6h45 phút và 

buổi chiều có mặt tại lớp học lúc 12h45 phút  để sinh hoạt 15 phút đầu giờ. 

 - Nghỉ học phải có lý do chính đáng và phải có giấy xin phép do cha mẹ  hoặc 

người giám hộ trực tiếp nuôi dưỡng học sinh viết và kí tên. 

 - Học sinh nghỉ không phép thời gian dài, nhà trường sẽ xóa tên nếu không có cha 

mẹ  trình bày lý do chính đáng.  

 - Học sinh phải tham gia đầy đủ các hoạt động học tập, học nghề phổ thông, lao 

động và sinh hoạt của nhà trường (tất cả được xem như buổi học chính khóa).  

 - Khi đến trường phải học thuộc bài, mang đầy đủ các loại sách vở của buổi học, 

làm bài tập về nhà đầy đủ theo yêu cầu của giáo viên, trong giờ học phải ngồi đúng chỗ 

theo qui định sơ đồ lớp mà giáo viên chủ nhiệm đã sắp xếp, ghi chép bài đầy đủ rõ ràng, 

giữ gìn sách vở cẩn thận, sạch sẽ.  

 - Chấp hành tốt nội qui phòng thi. 

 - Khi nghe có hiệu lệnh vào lớp, học sinh phải thật khẩn trương tập trung và ổn 

định trật tự, giữ trật tự khi chưa có giáo viên. Sau 10 phút chưa có giáo viên vào lớp lớp 

trưởng hoặc lớp phó học tập phải báo cáo ngay với BGH nhà trường.  

 - Tham gia đầy đủ và kịp thời các khoản đóng góp. Tích cực tham gia các hoạt 

động xã hội, nhân đạo, từ thiện… 

 Điều 4 : Giữ gìn vệ sinh môi trường sư phạm trong và ngoài lớp :  

 - Bỏ rác vào các thùng rác  và các vị trí theo qui định của nhà trường  

 - Xóa sạch bảng khi hết tiết học và cuối mỗi buổi học  

 - Giữ gìn bàn ghế, bảng, tường và các tài sản khác của nhà trường.  
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 - Giữ gìn vệ sinh chung, đi  vệ sinh đúng nơi quy định.  

 - Không bẻ hoa, cây kiểng trong nhà trường. 

 Điều 5:  : Những điều nghiêm cấm học sinh làm:  

 -  Trốn tiết, bỏ buổi học, đi học trễ; 

 -  Không làm việc riêng trong giờ học, sử dụng tài liệu hoặc nhắc bài cho bạn trong 

lúc làm bài kiểm tra, bài thi. 

 -  Học sinh không được sử dụng điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy ảnh, máy 

ghi âm trong tiết học;  

 - Không mang tư trang quý, tiền bạc với số lượng lớn đến trường. Nếu mang theo 

để mất phải tự chịu trách nhiệm, xe đạp đi đến trường phải có khóa cẩn thận. 

 - Không được xả rác trong lớp, trong hộc bàn, nhả kẹo su trong nhà trường. 

 - Không vẽ khắc bậy trên bàn, trên tường, tự ý di chuyển bàn ghế trong lớp học. 

 - Học sinh phải thực hiện đúng qui định luật giao thông, không được đi xe máy đến 

trường hay gởi xe ở khu vực nhà dân xung quanh trường và không được phép sử dụng xe 

gắn máy phân khối lớn khi chưa có bằng lái, không đậu xe hoặc tụ tập trước cổng trường 

gây cản trở giao thông. 

 - Nghiêm cấm hút thuốc lá, cờ bạc, uống rượu, bia, đánh nhau gây rối, nói tục, chửi 

thề trong và ngoài trường.  

 - Không được kết băng nhóm, bè phái,  gây gổ đánh nhau làm mất an ninh trật tự 

trong và ngoài nhà trường, trêu chọc bạn quá mức. 

 - Nghiêm cấm mang các loại vũ khí, dao, vật bén nhọn, pháo, vật dụng gây cháy nổ 

(nếu có sử dụng hay không sử dụng vẫn bị nhà trường buộc thôi học) băng dĩa đồi trụy , 

văn hóa phẩm không phải là sách vở học vào trường. 

 - Nghiêm cấm học sinh lợi dụng truyền bá tôn giáo trong nhà trường. 

 - Tuyệt đối không giữ, không thử, không sử dụng các loại thuốc kích thích và ma 

túy. 

 - Lớp không tự ý tổ chức đi chơi picnic, dã ngoại, leo núi, tắm hồ ao, sông suối khi 

chưa được sự cho phép của GVCN và cha mẹ học sinh.  

 -  Không được tự ý in áo lớp khi chưa được sự thống nhất của GVCN lớp và cha 

mẹ học sinh.  

 Điều 6 : Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 

 - Thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5k của Bộ Y tế : 

   KHẨU TRANG: Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập 

trung đông người; đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. 

https://chanhtuoi.com/khau-trang-y-te-p2106.html
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  KHỬ KHUẨN: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn 

tay. Vệ sinh các bề mặt/vật dụng thường xuyên tiếp xúc (tay nắm cửa, điện thoại, máy 

tính bảng, mặt bàn, ghế...). Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. 

  KHOẢNG CÁCH: Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. 

  KHÔNG TẬP TRUNG: không tập trung đông người. 

  KHAI BÁO Y TẾ: Thực hiện khai báo Y tế trên App NCOVI; cài đặt ứng dụng 

Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm 

dịch COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở hãy gọi điện cho đường dây nóng của 

Bộ Y tế 19009095, hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, 

hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn. 

 - Thực hiện nghiêm túc quy định của nhà trường trong công tác phòng chống dịch. 

 - Thực hiện nghiêm túc việc học tập trực tuyến khi có thông báo của nhà trường 

Tất cả học sinh trường THPT Bắc Trà My  có trách nhiệm thực hiện tốt những quy 

định này. Nếu học sinh vi phạm vào một trong những điêù khoản của nội quy này tùy 

theo mức độ Hội đồng kỉ luật của nhà trường sẽ có hình thức kỉ luật từ cảnh cáo đến đuổi 

học có thời hạn và các hình thức giáo dục khác theo quy định của Bộ FD&ĐT. Nội quy 

này được phổ biến tới từng học sinh và chép vào vở môn GDCD. Giáo viên bộ GDCD và 

giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra nội quy này.    

 

 

Nơi nhận:                                                                                         HIỆU TRƯỞNG 

- GVCN các lớp  

- Lưu VT   

 

 

 


