SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI QUY HỌC SINH
Điều 1: Đi học chuyên cần, đúng giờ.


Học sinh có mặt tại trường đúng giờ quy định, tập trung xếp hàng đầu giờ trước khi lên
lớp học
+ Sáng 6 giờ 45 phút
Buổi

SÁNG

+ Buổi chiều lúc 13h00

Tiết

Khối 11, 12

Khối 10

1

7g00' - 7g45'

7g00' - 7g45'

2

7g45' - 8g30'

7g45' - 8g30'

giải lao (lần 1) (8g30' - 8g50')

giải lao (8g30' - 8g50')

3

8g50' - 9g35'

8g50' - 9g35'

4

9g35' - 10g20'

9g35' - 10g20'

giải lao (lần 2) (10g20' 10g30')

10g20' - 11g05'

5

10g30' - 11g15'

1

13g15' - 14g00'

13g15' - 14g00'

2

14g00' - 14g45'

14g00' - 14g45'

giải lao (14g45' - 15g00')

giải lao (14g45' - 15g10')

3

15g00' - 15g45'

15g10' - 15g55'

4

15g45' - 16g30'

15g55' - 16g40'

CHIỀU

Sau giờ tan học chậm nhất 15’ phải rời khỏi trường về nhà nếu không có việc cần thiết ở
lại trường Trước giờ vào học và sau giờ tan học không tụ tập trước cổng trường.


Nghỉ học phải xin phép: Học sinh nghỉ học phải được Cha, hoặc Mẹ (hoặc Người Giám
hộ - người đã ký tên mẫu trong sổ liên lạc từ đầu năm) trực tiếp mang theo giấy xin phép
cùng giấy CMND đến trường xin phép tại phòng Giám thị trước, trong hoặc sau ngày
nghỉ (chậm nhất là 1 ngày kể từ ngày nghỉ). Nếu không phải là cha, mẹ và người giám hộ

đi xin phép thì người đi xin phép phải mang thêm sổ hộ khẩu có tên học sinh và người
xin phép.


Nghỉ không phép 3 ngày liên tiếp hoặc nghỉ không phép lần thứ 3 trở đi GVCN sẽ mời
CMHS. Học sinh nằm viện nghỉ nhiều ngày, CMHS xin phép và sau khi xuất viện phải
nộp lại giấy xuất viện tại phòng giám thị.



Đi học trễ (sau khi đã có hiệu lệnh vào lớp), HS phải đến phòng Giám thị trình diện và
xin giấy vào lớp.



Trong suốt buổi học, HS không được ra khỏi cổng trường (trừ trường hợp đặc biệt có
giấy chấp thuận của phòng Giám thị hoặc phòng Y tế).
Điều 2: Trang phục đúng quy định, giữ đúng tác phong học sinh.



Mặc đồng phục của nhà trường và mang cặp học sinh (màu đen hoặc nâu) hoặc balo đồng
phục của trường khi đi học
o

HS Nam: áo bỏ vào quần, Mang giày san-dan (hoặc giày ba-ta trắng, xanh hoặc đen)
và mang dây thắt lưng màu nâu hoặc đen.

o

HS Nữ: áo bỏ vào quần, Mang giày san-dan (không cao quá 5cm) và mang dây thắt
lưng (có bản rộng lớn hơn 2cm) màu nâu hoặc đen. Riêng ngày thứ hai, thứ năm
hàng tuần và các ngày lễ mặc áo dài trắng, quần trắng (áo dài có cổ, tay suông; không
được quá mỏng, phải có áo lá, không được mở nút cổ áo dài, không xắn tà, tay áo).



Phù hiệu phải may vào áo, bên trái theo hướng dẫn của GVCN. Đoàn viên phải đeo huy
hiệu Đoàn.



Đầu tóc gọn gàng, không nhuộm, không xịt keo.
o

HS Nam: không để tóc theo các kiểu cá biệt (cạo đầu trọc, đầu đinh, tóc hai mái, tóc
bờm ngựa...). Không đeo hoa tai.

o

HS Nữ: Không trang điểm, không sơn móng tay, móng chân, không đeo nhiều hoa
tai



Trong giờ học Thể dục và GDQP, HS phải mặc đồng phục thể dục, có phù hiệu theo quy
định của nhà trường. Mang giày ba-ta trắng hoặc đen.



Điều 3: Giữ gìn kỷ cương, nề nếp kỷ luật trong giờ học.



Trong giờ học HS phải ngồi đúng vị trí được GVCN sắp xếp, không được tự ý đổi chỗ
khi chưa được phép. Không được tự ý rời khỏi lớp học. Khi bị bệnh học sinh phải xin
phép và được sự đồng ý của giáo viên bộ môn để xuống phòng y tế.



Khi nghe có hiệu lệnh vào lớp, học sinh phải tập trung và ổn định trật tự trong lớp, giữ
trật tự khi chưa có giáo viên đến lớp. Khi GV vắng, lớp trưởng phải đăng ký tiết tự quản
với Thầy, cô giám thị. Lớp trưởng điểm danh đầu giờ lên bảng và phải trung thực.



Nghiêm túc nghe giảng, ghi chép cẩn thận và tích cực phát biểu xây dựng bài trong giờ
học. Khi ở nhà phải học bài, làm bài và chuẩn bị bài đầy đủ theo hướng dẫn của GV.



Không nói chuyện riêng, làm việc riêng, đùa giỡn trong giờ học.



Tập vở, sách phải bao bìa, dán nhãn và ghi rõ họ tên. Khi đi học phải mang theo SGK,
tập vở và dụng cụ học tập đầy đủ. Sách mượn của nhà trường phải bảo quản cẩn thận để
trả lại với tình trạng tốt, làm hư hoặc đánh mất phải bồi thường theo quy định.



Không sử dụng điện thoại, máy tính bảng và các thiết bị nghe nhìn khác… trong giờ học
(trừ các trường hợp được giáo viên bộ môn cho phép). Nếu vi phạm sẽ bị tịch thu trong
30 ngày, nhà trường chỉ trả lại thiết bị trên khi có Cha, Mẹ (hoặc Người Giám hộ) của HS
vi phạm đến giải quyết và nhận lại.
Điều 4: Trung thực trong kiểm tra và thi cử.



Chấp hành tốt nội qui kiểm tra- thi cử.



HS vi phạm trong kiểm tra hoặc thi cử sẽ bị xử lý kỷ luật từ mức hạ hạnh kiểm đến mức
ra HĐKL tùy theo mức độ vi phạm theo quy định của nhà trường.
Điều 5: Thái độ cư xử giao tiếp với Thầy Cô, bạn bè:



Kính trọng, vâng lời Thầy cô và Cha mẹ, yêu mến và giúp đỡ bạn, có tinh thần kỷ luật tốt
trong học tập và sinh hoạt.



Lễ phép, cúi chào khi gặp Thầy Cô, CB-CNV nhà trường, Cha mẹ học sinh và khách đến
trường tham quan.



Tuyệt đối không được có thái độ, lời nói và hành động vô lễ với Thầy Cô, CB-CNV nhà
trường.



Đoàn kết, thân ái đối với bạn bè, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Điều 6: Thực hiện nếp sống văn minh trong nhà trường.



HS phải tôn trọng pháp luật Nhà nước, chấp hành luật lệ giao thông và trật tự nơi công
cộng. Nghiêm cấm tụ tập đua xe, gây rối nơi công cộng.



Không được nói tục, chửi thề, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; nghiêm
cấm đánh nhau, gây rối trật tự an ninh trong và ngoài nhà trường.



Nghiêm cấm mang các loại hung khí, vật nhọn và các chất gây cháy nổ vào trường.



Không hút thuốc lá; không mang và sử dụng rượu bia, chất gây nghiện vào trường.



Không tàng trữ xem, đọc các loại ấn phẩm (băng đĩa, tranh ảnh, sách báo…) mang nội
dung độc hại, đồi trụy, phản đông.



Không chơi đánh bài dưới mọi hình thức; Không được chơi các trò chơi nguy hiểm không
đi xe và đá banh trong sân trường khi chưa được phép.
Điều 7: Bảo vệ tài sản của nhà trường, chăm sóc giữ gìn môi trường sư phạm.



Giữ gìn bàn ghế, bảng, tường, cửa, rèm che nắng, ampli lớp học… và các tài sản khác
của nhà trường. Nghiêm cấm ngồi hoặc chạy nhảy trên bàn học.



Không làm hư hỏng các trang thiết bị của phòng học, khi làm hỏng thì phải bồi thường
theo quy định.



Không được tự ý di chuyển bàn ghế và các vật dụng khác trong lớp học; Hết giờ học,
trước khi ra về phải nhớ tắt đèn quạt, đóng cửa sổ, cửa ra vào.



Bỏ rác vào nơi quy định, không xả rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh chung.



Không được bẻ hoa, cây kiểng trong nhà trường.



Không mang thức ăn, nước uống lên lầu và lớp học (trừ nước suối), không viết vẽ bậy
lên mặt bàn, không bôi bẩn tường.



Có ý thức tiết kiệm nước khi dùng nước uống tại các máy nước uống nóng lạnh.



Thực hiện tiết kiệm điện, chỉ mở đèn khi trời tối, mở quạt trong thời tiết nóng bức.
Điều 8: Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, phong trào văn thể mỹ và hoạt
động của Đoàn Thanh niên



Tham gia đầy đủ các buổi lao động, hướng nghiệp dạy nghề, hoạt động ngoài giờ lên lớp,
tham quan học tập ngoại khóa theo chương trình giáo dục của nhà trường. Chấp hành tốt
các quy định về lao động, hướng nghiệp, dạy nghề, ngoại khóa.



Tích cực phấn đấu vào Đoàn TNCS HCM và tham gia đầy đủ các hoạt động do Đoàn
thanh niên tổ chức. Rèn luyện tư cách, tác phong đạo đức để trở thành người đoàn viên
ưu tú, ngườI HS gương mẫu. Hăng hái đăng ký NVQS khi đến tuổi.



Tích cực tham gia các phong trào, hoạt động TDTT và các hoạt động xã hội do nhà trường
và Đoàn Thanh niên tổ chức. Tham gia sinh hoạt các CLB hè ở địa phương hoặc ở trường.
Điều 9: Tôn trọng, bảo vệ danh dự, uy tín và truyền thống của nhà trường, của Thầy
Cô giáo và tập thể học sinh.



Không được có thái độ, hành động, lời nói dưới bất kỳ hình thức nào làm tổn hại đến
danh dự, uy tín và truyền thống của lớp học, của Thầy Cô giáo và tập thể nhà trường.



Tích cực học tập tốt, kỷ luật tốt để bảo vệ, nâng cao uy tín và truyền thống của nhà trường.
Điều 10: Điểm thưởng và Điều khoản thi hành



Điểm thưởng: Học sinh đạt giải trong các cuộc thi về năng khiếu – kỹ năng – học thuật
do huyện, Thành phố, Sở GD&ĐT tổ chức; Học sinh nhận các danh hiệu khác do cấp trên
trao tặng; Học sinh là gương người tốt việc tốt.



Tất cả học sinh trường THPT Lý Thường Kiệt phải tìm hiểu, học tập kỹ lưỡng và thực
hiện nghiêm túc những điều qui định trong bản Nội quy học sinh này và những qui định
khác của trường, nếu vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm.



Nội quy này được phổ biến đến từng học sinh và Giáo viên để thực hiện, đến Cha mẹ học
sinh để giám sát, được gia đình lưu giữ nhằm phối hợp với nhà trường trong công tác giáo
dục .



Mọi ý kiến thắc mắc học sinh tham vấn trực tiếp BGH - TLTN – GV tư vấn tâm lý của
trường, không đưa các thông tin chưa tìm hiểu chính xác, các bức xúc cá nhân lên các
trang mạng xã hội.
HIỆU TRƯỞNG

