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NỘI QUY HỌC SINH  

 1. Đi học phải đúng giờ:  - Buổi sáng tiết 1: vào học 07 giờ 15 phút 

               - Buổi chiều tiết 1: 12 giờ 30 phút  

 Học sinh có mặt trước 5 phút mỗi buổi học khi nghe trống tập trung. Học sinh đi trễ không 

được vào, coi như vắng không phép. Khi nghe trống tập trung tất cả HS phải vào trong phạm vi 

nhà trường, đem xe để vào nhà xe, không được gửi xe ở ngoài hay còn la cà trong quán xá. Trong 

buổi học, HS không được ra khỏi phạm vi nhà trường, trừ trường hợp có chuyện đặc biệt và phải 

được nhà trường cho phép. 

 2. Quy định về đồng phục: 

- Nữ sinh: Áo dài trắng có cổ, không cách điệu và trong phải mặc áo cánh, quần đen 

(không được mặc quần tây, quần Jean, quần kaky). Quần áo không được may bằng vải mỏng, 

mang phù hiệu, logo theo quy định. Đầu tóc gọn gàng, không nhuộm, không sử dụng son phấn, 

không gắn lông mi giả, không sơn móng tay móng chân. Không mang dép kẹp, giày dép đế cao 

quá 5 phân. Đi học trái buổi, trực, tham gia sinh hoạt ở trường, nữ mặc áo trắng thân áo không 

nhấn ly, kiểu sơmi, quần đen hoặc xanh dương đậm, áo bỏ trong quần không được mặc áo kiểu, 

áo quần quá ngắn, bó sát. 

- Nam sinh: Áo sơ mi trắng tay áo ngắn ngang khuỷu tay, cổ bẻ ra ngoài, thân áo không 

nhấn ly, mang phù hiệu, logo theo quy định. Quần xanh dương đậm (không mặc quần Jean), quần 

ống rộng không quá 25cm, hẹp không dưới quá 18cm, không bó sát; áo bỏ trong quần, mang thắt 

lưng màu đen hoặc nâu sậm, khóa thắt lưng đơn giản không có hình tượng cầu kỳ; mang giày 

bata trắng. Tóc hớt ngắn gọn gàng, không nhuộm, xịt keo, không uốn, không duỗi; không để râu; 

không được đeo vòng kiềng, đeo bùa.   

          - Trong các tiết học thể dục, quốc phòng: Đồng phục theo quy định, áo bỏ trong quần, 

mang giày bata trắng (vi phạm sẽ bị đuổi học tiết đó coi như không phép). Trong các giờ học có 

sử dụng vũ khí luyện tập phải chấp hành nghiệm theo hướng dẫn của giáo viên. Không được đá 

bóng, đánh bóng chuyền khi chưa được phép của nhà trường. 

3. Quy định đến trường, tan học: 

- Đến trường phải vào cổng ngay, tan học phải nhanh chóng rời khỏi cổng, không được tụ 

tập trước cổng trường gây cản trở giao thông. Học sinh đi học mang cặp để đựng các dụng cụ học 

tập, không được mang ba lô hay túi xách, không xăm hình. 

- Đi học thêm hoặc phụ đạo, tăng tiết: HS nam mặc đồng phục như chính khóa, HS nữ mặc 

áo trắng như quy định trên, áo bỏ trong quần, mang dép có quai hậu. Nếu vi phạm sẽ được mời ra 

khỏi trường. 

- Cấm HS đi xe gắn máy, xe máy điện đến trường; Cấm HS chạy xe trong sân trường, kể 

cả phụ đạo, học thêm, tăng tiết. Khi tham gia giao thông phải tuyệt đối chấp hành luật giao thông, 

không đi hàng ba trở lên gây trở ngại, ùn tắc giao thông; không lạng lách đánh võng, phóng 

nhanh vượt ẩu. Đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Học sinh vi phạm ATGT sẽ bị 

xếp hạnh kiểm yếu. 

- HS chỉ được phép sử dụng điện thoại trong giờ học để phục vụ cho việc học tập và phải 

được giáo viên cho phép. Nếu vi phạm sẽ bị tạm giữ điện thoại, bị xử lý kỷ luật, mời gia đình đến 

cam kết mới nhận lại. HS đi trực phải đúng theo sự phân công của GVCN, phải tôn trọng và chấp 

hành nghiêm sự phân công của CNV, bảo vệ nhà trường. 

- Khi có trống báo hiệu vào học: HS không được đi lại trong sân trường, các hành lang và 

khu vực dãi hành chính. Nghiêm cấm việc HS thách đố nhảy lầu, cầu thang. 

- Trong giờ học, HS bệnh được chuyển xuống Phòng y tế điều trị, quá 45 phút mà không 

khỏe sẽ chuyển đến trạm y tế hoặc bệnh viện và báo cho gia đình (không được nằm ở phòng y tế 



quá 45’). Tất cả học sinh đều tham gia mua BHYT bắt buộc và được điều trị, sơ cấp cứu ban đầu 

tại trường miễn phí. 

- Nhà trường không cho phép HS tiếp bạn bè hoặc người thân tại trường (trừ một vài 

trường hợp có sự đồng ý của trường). HS không được dùng địa chỉ của trường để liên lạc thư từ, 

bưu phẩm, kết bạn...Trong giờ học nếu có người nhà đến gặp học sinh vì lý do đặc biệt thì phải 

theo sự hướng dẫn của trường (người nhà không được tự tiện lên phòng học). 

4. Học sinh phải kính trọng, lễ phép với Thầy cô giáo, nhân viên trong trường, hòa nhã, 

lịch thiệp với bạn bè; Cấm HS nói tục, chửi thề, gây ồn ào, phải thể hiện nếp sống văn minh nơi 

học đường. Khi gặp người lớn tuổi, thầy cô, khách đến thăm trường phải chào hỏi, lễ phép. 

5. Phải trung thực trong học tập, kiểm tra, thi cử và trong cuộc sống. Học sinh sử dụng tài 

liệu, quay cóp trong kiểm tra, thi cử sẽ bị điểm 0 và bị xếp loại Hạnh kiểm yếu. Nếu vắng không 

lý do mà tiết đó kiểm tra thường xuyên, định kỳ sẽ bị điểm 0. 

6. Không được gây gỗ, đưa người ngoài vào gây gỗ, đánh nhau làm mất an ninh trật tự 

trong và ngoài trường. Không được uống rượu, bia, hút thuốc, các chất kích thích, đánh bạc, cá 

độ trong và ngoài nhà trường. Không mang chất nổ, chất cháy, vật dụng bén nhọn, thuốc lá điện 

tử vào nhà trường. Vi phạm các điều này sẽ bị xếp hạnh kiểm yếu. 

7. Phải có ý thức bảo vệ của công, của lớp; nếu làm mất mác, hư hỏng tài sản của trường, 

của lớp do cá nhân đó gây ra phải bồi thường và bị kỷ luật. Không viết bậy, vẽ bậy lên tường, bàn 

ghế, bảng, kiếng; không ăn kẹo chewingum trong khu vực trường. Không được đưa thức ăn, nước 

uống, trái cây vào lớp. Có ý thức giữ gìn tài sản, vệ sinh trong khuôn viên trường. Khi học tập ở 

các phòng chức năng phải nghiêm chỉnh thực hiện nội quy và chỉ dẫn của Thầy cô bộ môn. Nếu 

có sự kiện bất thường xảy ra báo ngay với Thầy cô bộ môn hoặc bảo vệ, không được tự ý đóng 

mở cầu dao điện và các thiết bị khác. 

8. HS phải tích cực tham gia các phong trào của nhà trường, của Đoàn, Hội phát động; rèn 

luyện ý thức vượt khó để học tốt; đoàn kết, giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ. Tích cực hưởng ứng các 

phong trào từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa. Học sinh không được qua lại dãy hành chính, trừ 

cán bộ lớp, cán bộ Đoàn có việc cần. Không được ồn ào, mất trật tự khi học ở các phòng vi tính, 

thực hành. 

 9. Tinh thần học tập: 

- Vào lớp phải có đầy đủ sách, vở, tài liệu học tập theo yêu cầu của GV bộ môn. Phải 

chuẩn bị bài, thuộc bài, làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu; trong giờ học phải tích cực đóng góp ý 

kiến xây dựng bài; Chú ý nghe giảng, ghi chép đầy đủ, phải thực hiện nghiêm túc các quy định 

của thầy cô bộ môn 

- HS ngồi đúng vị trí quy định của GVCN (theo sơ đồ lớp). Nếu nghỉ học vì lý do chính 

đáng phải có cha mẹ (người nuôi dưỡng) đến trực tiếp xin phép hoặc xin nghỉ phép thông qua ứng 

dụng Vnedu Connect. Nếu đột xuất mà vắng học thì hôm sau Cha mẹ đưa HS đến xin phép và 

cam kết mới được vào học. HS cúp tiết coi như vắng không phép. Nhà trường mời Cha mẹ học 

sinh 3 lần mà không đến thì HS sẽ bị tạm đình chỉ học. HS vắng 01 lần không phép không được 

xếp loại hạnh kiểm Tốt. Nếu HS nghỉ học phải làm đơn xin nghỉ và năm tới có nhu cầu học lại 

nhà trường mới xem xét giải quyết. 

10. Sổ đầu bài: Sử dụng sổ đầu bài điện tử. Phiếu liên lạc do nhà trường phát hành cùng 

với việc HS thực hiện sổ liên lạc điện tử theo quy định. 

Tất cả HS nhà trường phải thực hiện nghiêm chỉnh nội quy này. Những HS thực hiện tốt sẽ 

được biểu dương khen thưởng, HS vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 Nguyễn Quang Vinh  


