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SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

 Bắc Trà My, ngày 21  tháng 12  năm 2021 

 

 

NỘI QUY DẠY - HỌC TRỰC TUYẾN 

Việc dạy và học trực tuyến được trường THPT Bắc Trà My triển khai trong bối 

cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (Covid-19) đang diễn biến phức 

tạp. Thực hiện chủ trương của nhà trường, việc dạy - học trực tuyến là một giải pháp 

thay thế khi các lớp học truyền thống không thể triển khai và đây cũng là xu hướng 

trong thời đại công nghệ 4.0 được áp dụng trong thời gian tới cho các hệ đào tạo tập 

trung. Tuy nhiên, khi tham gia lớp học trực tuyến thì giáo viên và học sinh cần phải 

tuân thủ các nội quy để đảm bảo an toàn về hình ảnh, cũng như để lớp học đạt hiệu 

quả cao nhất. Nhà trường đề nghị giáo viên và học sinh phối hợp thực hiện một số 

nội quy dưới đây khi tham gia lớp học trực tuyến. 

* ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN: 

1. Chuẩn bị bài giảng, vật liệu, tài liệu đầy đủ cho bài giảng. 

2. Trang phục lịch sự, nghiêm túc. 

3. Kiểm tra thiết bị, đường truyền, micro, đăng nhập trước buổi giảng 10 phút để 

đảm bảo kết nối. 

4. Điều khiển buổi giảng, đảm bảo mục tiêu, nội dung và thời lượng giảng dạy cho 

bài giảng. Mỗi buổi dạy phải điểm danh học sinh. 

5. Chủ động thảo luận/ trao đổi nội dung bài giảng với học sinh. Khuyến khích sử 

dụng nhiều phương thức để tương tác đánh giá học sinh. 

6. Sử dụng tài khoản mà trường cung cấp trên hệ thống LMS để thực hiện giảng 

dạy, không thực hiện dạy học trên hệ thống khác. 

* ĐỐI VỚI HỌC SINH: 

1. Học sinh ngồi vào bàn học trước 15 phút chuẩn bị máy tính cá nhân hoặc điện 

thoại, đăng nhập sẵn tài khoản vào lớp học. Nghỉ học hoặc vào muộn PHHS phải xin 

phép GVCN và GVBM. 

2. Học sinh phải dùng họ tên thật của mình (như trong giấy khai sinh) trong suốt 
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quá trình học trực tuyến. 

3. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và tài liệu theo yêu cầu. 

4. Học sinh bật/tắt camera và microphone theo sự chỉ dẫn của thầy cô trong lớp. 

Đề nghị phụ huynh trang bị đầy đủ phương tiện học tập cho các con (máy tính, điện 

thoại có camera và âm thanh). Nếu học sinh nào không bật camera theo yêu cầu của 

thầy cô thì sẽ không được tiếp tục tham gia học. Thầy cô sẽ cương quyết mời học sinh 

đó ra khỏi lớp và đề nghị GVCN đánh giá hạnh kiểm. 

5. Tuyệt đối KHÔNG NHẮN TIN những nội dung không liên quan đến bài học 

trên cửa sổ chat làm gián đoạn việc dạy của thầy cô và ảnh hưởng tới lớp học. Nếu có 

ý kiến gì thì học sinh giơ tay, bật micrô và trao đổi trực tiếp với thầy cô. Nếu học sinh 

nào vi phạm sẽ được mời ra khỏi lớp. Học sinh tuyệt đối không nói leo khi thầy/cô 

giảng bài. 

6. Đề nghị học sinh ăn uống, đi vệ sinh trước khi vào lớp. Khi đã vào phòng học 

tuyệt đối không xin đi vệ sinh hay ăn uống. 

7. Học sinh khi vào lớp học, mặc trang phục nghiêm chỉnh.  

8. Tuyệt đối không trao đường link (cố định) cho các bạn trường khác hoặc người 

lạ vào trong lớp học vì bất kỳ lý do gì. 

9. Học sinh phải ghi chép đầy đủ. (để làm minh chứng cho giáo viên kiểm tra) 

10. Sau khi hết đợt nghỉ dịch, học sinh đi học trở lại, nhà trường sẽ có lịch kiểm tra 

kiến thức ngay theo đúng quy định của BGD&ĐT. 

11. Các tiết học online sẽ được tính như tiết học chính khóa theo quy định của Bộ. 

12. Yêu cầu 100% học sinh đã đăng ký học phải thực hiện nghiêm túc nội quy trên. 

Nếu vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 


