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NỘI QUY LỚP HỌC TRỰC TUYẾN 

(Trên phần mềm Google meeting) 

 

Để đảm bảo việc học tập trực tuyến đạt hiệu quả và có chất lượng, Trung tâm GDTX-HN 

Vũng Tàu đề nghị giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định 

sau: 

I. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN: 

1. Trang phục lịch sự nghiêm túc. 

2. Chuẩn bị giáo án, bài tập đầy đủ trước khi có tiết dạy.( Bài giảng để dạy học trực tuyến nộp 

Lãnh đạo trước khi giảng dạy). 

3. Phối hợp với GVCN điểm danh HS trong tiết học và báo cáo Ban Giám đốc. 

4. Thực hiện tiết dạy theo đúng thời khóa biểu. 

5. GVCN phối hợp với CMHS để nắm bắt tình hình học trực tuyến của học sinh. 

II/ ĐỐI VỚI HỌC SINH: 

1. Học sinh tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch, ngồi vào bàn học trước 5 phút chuẩn bị 

máy tính cá nhân hoặc điện thoại, đăng nhập sẵn tài khoản vào lớp học. Học sinh nghỉ học 

hoặc vào muộn phải xin phép GVCN và GVBM. 

2. Trang phục nghiêm chỉnh, học sinh phải dùng ảnh đại diện là ảnh của mình trong suốt quá 

trình học trực tuyến. Sử dụng họ và tên đầy đủ, theo đúng danh sách của nhà trường. (không sử 

dụng Nick name, tên hoặc ký hiệu viết tắt, ký hiệu riêng, …). 

3. Chuẩn bị sách vở, bài tập đã làm, vở ghi, bút viết đầy đủ trước khi buổi học bắt đầu. 

4. Học sinh phải ghi chép bài, đọc tài liệu, chuẩn bị bài và làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của 

giáo viên. Chức năng micro luôn ở chế độ tắt, chỉ bật các chức năng này theo sự điều khiển và 

được phép của giáo viên trong lớp, các nội dung chưa hiểu để nhờ giáo viên trợ giúp, hướng 

dẫn. 

5. Nắm rõ lịch học và các yêu cầu của giáo viên. 

6. Tuyệt đối không nhắn những nội dung không liên quan đến bài học, làm gián đoạn việc dạy 

của thầy cô và ảnh hưởng tới lớp học. Không làm việc riêng trong quá trình học, không sử 

dụng các ứng dụng bên ngoài hoặc vẽ lên các tài liệu giáo viên chia sẻ. 

7. Không chia sẻ nội dung bài học, đường link cho người khác ngoài lớp khi chưa được phép 

của giáo viên. 

8. Sau khi hết đợt nghỉ dịch, Học sinh đi học trở lại, nhà trường sẽ có lịch kiểm tra kiến thức 

ngay theo đúng quy định của BGD&ĐT. 

9. Cuối mỗi giờ học, học sinh chụp lại vở và gửi cho thầy cô (địa chỉ gửi theo yêu cầu của 

GV). 

Yêu cầu tất cả giáo viên và học sinh cam kết thực hiện nghiêm túc nội quy trên trong thời gian 

nhà trường tổ chức học trực tuyến. Nếu học sinh vi phạm GVCN hoặc GVBM có thể không 

cho học sinh tham gia học, đánh giá hạnh kiểm và tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật. 
_____________________________________ 
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