SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NGUYỄN THỊ MINH KHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI QUY HỌC SINH
ĐIỀU 1. TƯ TƯỞNG - ĐẠO ĐỨC
1. Tôn trọng quốc kỳ, quốc ca. Có tác phong, thái độ nghiêm túc khi hát quốc ca trong

giờ chào cờ và các buổi lễ.
2. Lễ độ, kính trọng, chào hỏi, nhường lối đi cho các Thầy, Cô, các cô chú nhân viên,
người lớn tuổi và khách tới trường.
3. Luôn có thái độ đúng đắn trong rèn luyện đạo đức; khiêm tốn, trung thực, văn
minh, lành mạnh trong hành vi, tác phong, lối sống. Làm sai phải biết nhận lỗi, được
giúp đỡ phải biết cảm ơn. Chấp hành tốt điều lệ, nội quy nhà trường cũng như các quy
tắc trật tự an toàn xã hội. Tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động giáo
dục, các hoạt động xã hội, lao động công ích của nhà trường và của Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.
4. Đoàn kết, hợp tác, thân ái, tương thân, tương trợ, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ mọi
người. Luôn có ý thức bảo vệ uy tín, gìn giữ danh dự và phát huy truyền thống tốt đẹp
của nhà trường.
ĐIỀU 2. TRANG PHỤC
Nam sinh:
- Đồng phục nam sinh Minh Khai: vạt áo bỏ trong quần. Mang giày có quai hậu
hoặc giày thể thao.
- Tóc cắt ngắn gọn, lịch sự.
1. Nữ sinh:
- Các ngày lễ, ngày thứ hai, thứ tư hàng tuần: Đồng phục áo dài (có áo lá bên
trong). Mang giày có quai hậu hoặc các loại giày bít cao không quá 5cm.
- Các ngày học khác trong tuần: Đồng phục nữ sinh Minh Khai: vạt áo bỏ trong
váy. Mang giày có quai hậu hoặc các loại giày bít cao không quá 5cm.
- Tóc chải gọn gàng, lịch sự.
2. Quy định chung:
- Mặc đồng phục thể dục học sinh Minh Khai, vạt áo bỏ trong quần, mang giày thể
thao trong giờ học môn giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng - an ninh.
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- Phải luôn có phù hiệu theo đúng quy định. Phù hiệu phải may (dán) lên ngực áo
bên trái.
- Học sinh chỉ được mang cặp.
ĐIỀU 3. HỌC TẬP – KIỂM TRA
Học sinh thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ Học tập – Kiểm tra.
- Học sinh có ý thức chủ động trong học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia đầy đủ
và nghiêm túc các hoạt động giáo dục của nhà trường.
- Trong giờ kiểm tra tại lớp hoặc các kỳ kiểm tra tập trung: Học sinh phải tự giác
làm bài, nghiêm cấm các hành vi thiếu trung thực. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy
định.
ĐIỀU 4. NỀ NẾP – KỶ LUẬT – TÁC PHONG
1. Đến trường:
- Đảm bảo đúng giờ theo quy định; Tuyệt đối không đi trễ khi đi học, khi tham gia
các hoạt động giáo dục, các sinh hoạt tập thể do trường tổ chức. Giờ đóng cổng trường:
+ Buổi sáng 6g35.
+ Buổi chiều 13g25.
- Học sinh vào học và ra về bằng cổng chính đường Điện Biên Phủ và cổng đường
Bà Huyện Thanh Quan. Riêng cổng đường Ngô Thời Nhiệm (áp dụng cho học sinh đi bộ
hoặc có phụ huynh đưa đón) chỉ được ra, vào trong khoảng thời gian sau:
+ Buổi trưa: Từ 11g15 đến 12g00.
+ Buổi chiều: Từ 16g15 đến 18g00.
- Chiều thứ Bảy, Chủ nhật học sinh đến trường chỉ ra vào ở cổng chính đường Điện
Biên Phủ.
2. Trong trường:
❖ Trước giờ học:
- Không được vào lớp trước giờ học, trừ 2 học sinh trực lớp; Không học sinh nào
được ở lại trong lớp lúc chào cờ; Tập trung nhanh và đứng đúng vị trí sinh hoạt dưới cờ
khi có chuông reo.
- Chào cờ nghiêm túc.
- Những học sinh đi trễ không được lên lớp học nếu không được phép của Phòng
Học sinh vụ. Học sinh đi trễ lần thứ 2 GVCN phải làm việc với CMHS hoặc người giám
hộ/nuôi dưỡng học sinh.
❖ Giờ học tại lớp: ( Thực hiện kể cả trong giờ học trực tuyến )
- Đầu giờ lớp phó kỷ luật (LPKL) thực hiện:
+ Điểm danh ( trên góc bảng của lớp và trong sổ điểm danh ).
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+ Trường hợp học sinh vắng học: Thu sổ liên lạc đã có điền thông tin xin
phép và ghi nhận các trường hợp học sinh vắng học nhưng chưa xin phép đúng quy định.
- Trong các tiết học tiếp theo nếu có thêm học sinh vắng mặt trong lớp thì LPKL
báo ngay cho giám thị phụ trách.
- Trường hợp giáo viên vắng mặt: LPKL báo ngay cho giám thị phụ trách lớp. Học
sinh ở tại lớp, tự quản, tự học và giữ trật tự hoặc theo sự hướng dẫn của giám thị phụ
trách.
- Ra về giữa buổi học phải được phép của Phòng học sinh vụ và CMHS phải đích
thân đến đón về.
❖ Giờ GDTC, giờ thực hành môn GDQP&AN:
- Học sinh tập trung ở sân tập đúng giờ quy định. Học sinh phải thực hiện đúng nội
quy khi tập luyện trong sân trường, sân TDTT và nhà tập đa năng.
❖ Đến phòng Bộ môn, phòng Thực hành thí nghiệm, phòng Nghe-nhìn; phòng
Vi tính…
- Phải chấp hành đúng nội quy các phòng học chức năng.
- Xếp hàng trật tự khi di chuyển đến các phòng này. Ngồi theo số thứ tự của các
nhóm THTN đã dán trên mặt bàn, không chen lấn, giành chỗ. Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.
❖ Đến phòng Y tế:
- Khi xuống phòng Y tế phải có giấy phép của giáo viên bộ môn đang dạy.
- Khi học sinh trở về lớp phải có chữ ký xác nhận của nhân viên y tế.
- Đối với những bệnh thông thường nhân viên y tế sẽ cấp thuốc cho học sinh uống
và học sinh phải trở về lớp ngay, trình giấy xác nhận của nhân viên y tế. Trường hợp
học sinh được nhân viên y tế yêu cầu nằm lại để theo dõi thì tên học sinh này phải được
ghi vào sổ điểm danh với lý do đến phòng Y tế có chữ ký xác nhận của phòng Học sinh
vụ. Nếu cần thiết, nhân viên y tế sẽ báo với phòng Học sinh vụ liên lạc với CMHS để
đón học sinh về.
❖ Giờ ra chơi:
- Tất cả học sinh nhanh chóng di chuyển xuống sân trường để tập thể dục giữa giờ
(trừ 2 học sinh trực lớp).
❖ Giờ về:
- Buổi sáng: Hết giờ học, học sinh phải ra về (ngoại trừ những học sinh có đăng ký
ở bán trú). Trường sẽ đóng cổng lúc 12g00 và mở lại vào lúc 13g00.
- Buổi chiều: Trường đóng cổng lúc 18g00.
❖ Ở bán trú:
Học sinh tự nguyện đăng ký ở bán trú phải nghiêm túc tuân theo nội qui của bán trú.
3. Chuyên cần:
- Vắng học phải có lý do chính đáng. Khi đi học lại, học sinh mang theo Sổ liên lạc
đã có điền thông tin xin phép nộp cho LPKL.
- Trong trường hợp vắng học liên tục từ 3 ngày trở lên: Cha, mẹ hoặc người giám
hộ/nuôi dưỡng học sinh phải trực tiếp đến xin phép. Nếu học sinh vắng học từ 3 ngày
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trở lên do nằm viện phải có y chứng (của bệnh viện hoặc phòng khám đa khoa cấp quận
trở lên).
- Trường hợp bảo lưu hoặc rút hồ sơ: CMHS phải liên hệ phòng học vụ để làm thủ
tục.
ĐIỀU 5. GIỮ GÌN VỆ SINH VÀ TÀI SẢN CHUNG
Tích cực giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, bảo vệ của công.
- Lớp học và hành lang phải được làm vệ sinh sạch sẽ mỗi ngày. Phân loại rác và
bỏ rác đúng nơi quy định. Sử dụng nhà vệ sinh dành riêng cho học sinh. Phải giữ gìn
sạch sẽ và bảo quản các thiết bị trong nhà vệ sinh.
- Giữ gìn vệ sinh chung, không khạc nhổ bừa bãi;
- Giữ gìn và bảo quản cơ sở vật chất trong lớp học. Bàn, ghế trong lớp phải được
xếp đặt ngay ngắn.
- Tiết kiệm điện, nước trong trường. Khi ra khỏi phòng học phải khóa cửa, tắt đèn,
tắt quạt.
- Khóa vòi nước sau khi sử dụng xong.
ĐIỀU 6. CÁC HÀNH VI HỌC SINH TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC LÀM
1. Tư tưởng – Đạo đức
- Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên
của nhà trường, người khác và học sinh khác.
- Đưa thông tin không lành mạnh hoặc thông tin sai lệch lên mạng xã hội gây ảnh
hưởng xấu đến cá nhân và tập thể; vi phạm quy định của nhà nước về lĩnh vực thông tin
và truyền thông.
- Có hành vi không lành mạnh, kém văn hóa trong nhà trường (quay phim, chụp
hình ảnh nhạy cảm…); Lưu hành, sử dụng các ấn phẩm độc hại, đồi truỵ (sách báo, tranh
ảnh, phim,…); Có lời nói kích động hoặc xúi giục người khác làm trái quy định của pháp
luật, của nội quy.
- Tổ chức hoặc tham gia các trò chơi mang tính cờ bạc, kích động bạo lực, tình dục;
Tham gia các tệ nạn xã hội.
2. Trang phục
- Mặc quần Jeans, quần kaki, quần thụng hoặc các kiểu quần thời trang khác với
quy định; Nhuộm tóc, xịt keo, vuốt gel, vuốt dầu bóng, rẽ ngôi giữa, để râu, xăm, vẽ trên
thân thể; để tóc dài, cạo trọc và cắt các kiểu tóc thời trang phản cảm, không phù hợp;
Đeo dây chuyền, vòng, kiềng, xỏ lỗ tai, đeo bông tai, trang điểm (Đối với nam sinh).
- Nhuộm tóc, nối tóc; xịt keo, vuốt gel; xăm, vẽ trên thân thể và cắt các kiểu tóc
thời trang phản cảm, không phù hợp; Trang điểm, sơn móng tay, móng chân; đeo đồ
trang sức đắt tiền, đeo nhiều bông tai cùng lúc (Đối với nữ sinh).
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- Mang balô hoặc các loại túi xách, giỏ xách, mang theo các loại tư trang quý
giá…khi đến trường.
3. Học tập – Kiểm tra
Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh.
4. Nề nếp – Kỷ luật – Tác phong
- Tự ý sử dụng điện thoại di động và các thiết bị điện tử (iPod, iPad, máy chơi
games, máy nghe nhạc, máy ghi âm, máy quay phim, máy chụp hình, ...) trong giờ học;
hút thuốc, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt
động giáo dục; Sử dụng chất gây nghiện như ma túy, heroin...
- Đánh nhau hoặc tổ chức đánh nhau; Gây tiếng nổ hoặc mang chất gây cháy nổ
vào trường; Tự ý ra khỏi trường trong giờ học khi chưa được phép của nhà trường; tụ tập
gây rối, gây náo động, gây mất trật tự an ninh lớp học, nhà trường và nơi công cộng.
- Mua quà bánh trước cổng trường và xung quanh trường;
- Tụ tập trước cổng trường làm cản trở lưu thông; Đi xe máy có phân khối lớn khi
chưa có bằng lái xe; Nổ máy xe, chạy xe trong sân trường.
- Tự do đi lại nơi hành lang và sân trường trong giờ học.
- Giờ về, ở lại bên trong sân trường khi trường đã đến giờ đóng cổng.
- Chen lấn, xô đẩy nhau khi lên xuống cầu thang hoặc ở căn tin.
- Leo trèo, nằm lên bàn ghế hoặc sàn phòng học.
- Đi xuống hồ bơi, chơi ở khu thể thao trong giờ học khi không có giáo viên phụ
trách; Tự ý tham gia các môn thể thao khác khi không có giáo viên huấn luyện; Tổ chức
hoặc tham gia những trò chơi nguy hiểm, mất vệ sinh, … ảnh hưởng đến người khác và
môi trường xung quanh; đá banh trong sân trường.
- Đưa người lạ vào trường; tự ý tổ chức bất kỳ hoạt động nào trong lớp, trong
trường như liên hoan, văn nghệ, thi thời trang, người mẫu, người đẹp, tham quan, du
lịch,... khi chưa xin phép và chưa được sự chấp thuận của nhà trường; dùng địa chỉ của
trường để liên lạc thư tín hoặc tiếp người quen, người thân tại trường.
- Nói tục, chửi thề.
5. Giữ gìn vệ sinh và tài sản chung
- Xả rác trong khuôn viên trường, lớp.
- Bôi bẩn, cạo, vạch, viết, vẽ, khắc chữ, tên, dán giấy trên tường, bàn ghế.
- Chạy nhảy lên bàn ghế; xê dịch, tháo dỡ bàn ghế trong phòng học;
- Dẫm, đạp, leo trèo lên cây cối; Đi vào bồn cỏ; Hái hoa, trái trong trường.
- Có hành vi trộm cắp tài sản của bạn, của nhà trường hay phá hoại tài sản của nhà
trường (kể cả việc phá hệ thống máy tính).
- Tự ý mở máy lạnh khi chưa được phép của giám thị phụ trách.
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ĐIỀU 7. XỬ LÝ HỌC SINH VI PHẠM
Học sinh vi phạm nội quy nhà trường tùy theo mức độ sẽ bị kỷ luật từ hạ bậc hạnh
kiểm, xếp hạnh kiểm yếu đến buộc thôi học.
Lưu ý:
- Học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường sẽ được khen ngợi, biểu dương; ngược
lại nếu học sinh vi phạm nhà trường sẽ xem xét mức độ vi phạm và xử lý kỷ luật căn cứ
trên các thông tư:
+ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và
trường phổ thông có nhiều cấp học.
+ Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh
trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số
58/2011/TT- BGDĐT TT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
- Khi tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp, ngoại khóa, các câu
lạc bộ, các buổi Lễ, các hoạt động khác do nhà trường điều động… học sinh vẫn phải
tuân thủ theo nội quy trên./.

