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NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG 

A. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Học sinh phải xác định tới trường để tu dưỡng, học tập, không ngừng phấn đấu để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên 

tốt, đoàn viên tốt. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà trường, pháp luật của nhà nước. 

3. Tích cực tham gia phong trào của lớp, trường để xây dựng nhà trường ngày càng phát triển. 

B. QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

1. Đi học đầy đủ, đúng giờ không ra khỏi cổng trường trong suốt buổi học, không ở lại trường khi tan học. Nghỉ học phải có 

đơn xin phép của PHHS. Nghiêm cấm bỏ học hay trốn học dưới mọi hình thức. 

2. Đảm bảo đúng phong cách, đạo đức của người học sinh: Thực hiện mặc đồng phục đúng quy định trong các  buổi đến 

trường, mặc  trang  phục thể dục thể thao, đi giày thể thao khi học thể dục; đi giày hoặc dép quai hậu khi đến trường. Nghiêm 

cấm mang các loại vũ khí, que gậy, súng phun nước, bộ bài, truyện tranh có nội dung thiếu văn hóa…. vào nhà trường. 

3. Học tập đầy đủ các môn và chương trình học nghề phổ thông; Làm đầy đủ các bài kiểm tra theo quy định của nhà trường 

và giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn. 

4. Chăm chú nghe giảng, tập trung suy nghĩ, hăng hái phát biểu ý kiến để hiểu bài ngay tại lớp. Học và làm đầy đủ bài tập về 

nhà. Không nói chuyện và làm việc riêng trong giờ học. Nghiêm cấm các biểu hiện: Quay cóp trong thi và kiểm tra, nếu vi 

phạm hạ một bậc hạnh kiểm. 

5. Thực hiện nghiêm túc: Nề nếp, kỷ cương trường, lớp. Tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Đội ; Văn – Thể – Mĩ  của nhà 

trường. Không đi xe đạp, đá bóng, leo trèo trong khu vực nhà trường; nếu sử dụng điện thoại di động trong trường phải đăng 

ký và được sự đồng ý của GVCN lớp.   

6. Giữ gìn an ninh trật tự trường, lớp; tích cực phòng chống tệ nạn xã hội; thực hiện nghiêm túc luật an toàn giao thông đi xe 

đạp điện hoặc ngồi sau xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Nghiêm cấm các biểu hiện: Sử dụng các chất ma túy, 

uống rượu bia, hút thuốc lá, cờ bạc, tàng trữ đốt pháo nổ trong và ngoài nhà trường. 

7. Tích cực tham gia phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” có ý thức bảo vệ cơ sở vật chất, vệ sinh 

khung cảnh sư phạm trường lớp. Không leo trèo lên bàn ghế, bồn hoa, cây cối, viết, vẽ bậy ra bàn, lên tường và các tài sản 

khác, thực hiện tiết kiệm điện: tắt quạt, điện khi không cần sử dụng. Nghiêm cấm các biểu hiện phá hoại cơ sở vật chất: nhà 

vệ sinh, khung cảnh sư phạm trường lớp. Tuyệt đối không ăn quà vặt trong lớp học, sân trường…,không vứt giấy rác bừa 

bãi, để rác đúng nơi quy định. 

8. Đóng góp đầy đủ, đúng hạn các khoản thu theo quy định. Tích cực ủng hộ các phong trào nhân đạo, từ thiện, kế hoạch 

nhỏ, xây dựng  thư viện và công tác lao động hướng nghiệp của nhà trường.  

9. Kính trọng, vâng lời các thầy cô giáo; thân ái, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè, trung thực với thầy cô với bạn. Không nói tục, chửi 

bậy, chửi thề. Nghiêm cấm các biểu hiện vô lễ với cán bộ, giáo viên, bảo vệ nhà trường, người lớn tuổi và các hiện tượng 

như: đánh nhau, ăn cắp, phá hoại tài sản, trấn lột trong và ngoài nhà trường.    

10. Kính trọng bố mẹ, anh chị và người lớn tuổi, gương mẫu trước các em nhỏ; thực hiện phòng chống tai nạn thương tích và 

đuối nước, các quy định của địa phương, tham gia tốt các hoạt động tập thể, hoạt động hè tại địa phương. 

         Tất cả học sinh trường THCS Gia Thụy phải thực hiện tốt các quy định trên. Nếu thực hiện tốt được khen thưởng, nếu 

vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị kỷ luật theo quy định. 
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