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NỘI QUY HỌC SINH
Năm học 2021 - 2022
Căn cứ Luật Giáo dục, “Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và
trường phổ thông có nhiều cấp học”, Hiệu trưởng trường THPT Trần Văn Giàu xây dựng nội quy
học sinh năm học 2021 – 2022 cụ thể như sau:
Điều 1. Giữ gìn danh dự và truyền thống nhà trường. Lễ độ với thầy cô, công nhân viên trong
nhà trường và người lớn tuổi. Hành vi, ngôn ngữ, ứng xử của học sinh phải thể hiện sự
văn minh. Đoàn kết, hòa nhã và giúp đỡ bạn bè cùng nhau tiến bộ trong học tập, trong
rèn luyện đạo đức.
Điều 2. Thực hiện đúng những quy định về trang phục khi đến trường:
1. Nam sinh:
- Áo sơ mi đúng quy định của nhà trường (luôn bỏ áo vào trong quần, không mở nút áo
ngực, quần có dây nịt).
- Quần tây xanh dương đậm (không mặc loại vải Jean).
- Mang giầy vải, giày bata.
- Không đeo bông tai, cắt tóc ngắn gọn, không theo kiểu cá biệt, kiểu model khác thường
(đầu đinh, cạo trọc, hai mái, tóc phủ dài phần cạo sát hai bên, tóc dài phủ qua mắt…).
2. Nữ sinh:
- Mặc bộ áo dài trắng tay dài vào các ngày quy định và các ngày lễ; học sinh phải mặc áo
lá (không mặc áo lá, áo ngực màu hoặc có bông hoa); không được mở nút cổ áo, không
xắn tay áo; bâu áo không may quá cao; vải áo và quần dài phải đủ dày, tránh gây phản
cảm khi mặc; may theo kiểu dáng truyền thống, phù hợp với học đường (áo có cổ);
mang giày sandan (không được mang giày cao gót trên 5cm). Tà áo dài phải để thả
xuống tự nhiên.
- Mặc bộ áo váy đúng quy định của nhà trường (dài qua đầu gối). Áo phải cài nơ, không
được mở nút cổ áo, không mặc áo ngực màu hoặc có bông hoa; mang giầy vải, giày
bata.
- Không đeo trang sức quá mức, khác thường và đắt tiền.
3. Quy định chung
- Áo (áo dài + áo đồng phục) phải có phù hiệu của trường bên ngực trái.
- Tiết học thể dục, quốc phòng mặc đồng phục thể dục, giày bata.

1

- Không nhuộm tóc, không xịt keo, không để móng tay dài, không sơn móng tay, móng
chân, không trang điểm (tô son, đánh phấn,..), không xăm hình.
- Đi học phải mang cặp xách hoặc cặp có dây đeo (tham khảo mẫu của trường), không
được mang túi xách, ba lô.
Điều 3. Đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Buổi sáng : 06 giờ 45 phút đóng cổng trường. (HS có mặt tại trường trước 06 giờ 45;
Riêng sáng thứ Hai, 06 giờ 35 phút đóng cổng trường)
- Buổi chiều : 13 giờ 20 phút đóng cổng trường. (HS có mặt tại trường trước 13 giờ 20)
- Đi trễ phải trình diện phòng Giám thị để xin giấy vào lớp.
- Học sinh nghỉ học phải xin phép. Cha mẹ hoặc người giám hộ trực tiếp nuôi dưỡng
mang giấy xin phép đến phòng giám thị ký tên ngay buổi nghỉ hoặc trễ nhất là ngày hôm
sau để được xác nhận học sinh nghỉ có phép.
Điều 4. Hoàn thành nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo yêu cầu của giáo viên và nhà trường. Tham
gia đầy đủ các hoạt động tập thể của lớp, trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và công tác
xã hội.
Điều 5. Nghiêm túc thực hiện những quy định trong giờ học, giờ chơi và giờ kiểm tra:
- Không làm việc riêng trong giờ học
- Không sử dụng điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy ảnh, máy ghi âm trong giờ học;
nếu vi phạm sẽ bị tịch thu đến cuối năm học; trong giờ giảng của giáo viên, học sinh
phải tắt tất cả điện thoại đi động, cất điện thoại di động và các phương tiện, thiết bị điện
tử vào cặp.
- Khi ra chơi hoặc ra về, phải tắt đèn, quạt và xuống sân chơi, chỉ có 2 học sinh trực ở lại
Điều 6.
-

lớp.
Khi đã có hiệu lệnh vào tiết, học sinh phải giữ trật tự khi chưa có giáo viên.
Trong giờ kiểm tra, phải tuân theo các quy định của giáo viên và quy định phòng thi.
Nghiêm cấm các hành vi sau:
Tàng trữ và sử dụng thuốc lá, cờ bạc, uống rượu, bia
Tàng trữ và mang các loại vũ khí, dao, vật bén nhọn, pháo, vật dụng gây cháy nổ, các
loại chất độc hại vào trường.
Tàng trữ và sử dụng các loại thuốc kích thích và ma túy và các phương tiện hỗ trợ sử
dụng các loại thuốc kích thích; lưu hành văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy.
Tuyên truyền các tài liệu phản động chống phá nhà nước; lôi kéo, kích động, gây bạo
loạn, làm mất an ninh xã hội.
Sử dụng facebook hoặc các trang mạng xã hội để nói xấu bạn bè, thầy cô hoặc đăng tải
những nội dung không lành mạnh, kích động gây gổ, đánh nhau.
Lập băng nhóm, kích động hoặc trực tiếp tham gia vào việc đánh nhau, gây rối trật tự
Nói tục, chửi thề.
Tham gia những trò chơi không lành mạnh trong và ngoài trường.
Trêu chọc bạn quá mức.
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- Tham gia các hoạt động trái pháp luật
Điều 7. Có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, giữ gìn, bảo vệ tài sản chung của nhà trường.
- Bỏ rác đúng nơi quy định; 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.
- Giữ gìn nhà vệ sinh sạch đẹp.
- Không bẻ hoa, cây kiểng trong nhà trường.
Điều 8. Nghiêm chỉnh chấp hành “Luật giao thông đường bộ”; không đậu xe hoặc tụ tập trước
cổng trường gây cản trở giao thông.
Tất cả học sinh phải thực hiện nghiêm túc những điều qui định trong bản nội quy. Nếu vi
phạm sẽ bị xử lý kỷ luật từ hạ hạnh kiểm đến buộc thôi học tùy theo mức độ vi phạm.
Nội quy này phổ biến đến từng học sinh để thực hiện và cha mẹ học sinh để giám sát,
phối hợp với nhà trường trong công tác giáo dục.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Phạm Thị Thu Hồng
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