
                      
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐĂK NÔNG 

TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NỘI QUY HỌC SINH 

ĐIỀU 1: TƯ TƯỞNG – ĐẠO ĐỨC 

-    Kính trọng Quốc kỳ, thuộc Quốc ca  

- Tham gia đầy đủ các buổi chào cờ, sinh hoạt tập trung và các hoạt động do nhà trường tổ chức. 

-   Lễ phép với thầy cô, công nhân viên và người lớn tuổi. 

-   Đoàn kết nhân ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, quan hệ bạn bè nam nữ phù hợp với môi trường 

sư phạm. 

-    Chấp hành nghiêm Luật giao thông, tuân thủ các hiệu lệnh và quy định của nhà trường.  

ĐIỀU 2: CHUYÊN CẦN: 

-  Đi học đầy đủ, đúng giờ. 

- Nghỉ học phải có giấy xin phép, có chữ ký của phụ huynh và xác nhận của Giáo viên chủ 

nhiệm lớp. 

- Nghiêm cấm: 

+ Trốn học để chơi game và chơi các trò chơi khác. 

+ Cúp tiết, bỏ giờ. 

+ Lừa dối cha mẹ và thầy cô để trốn học, bỏ giờ. 

ĐIỀU 3: NỀ NẾP – KỶ LUẬT 

-   Học sinh ra vào lớp đúng theo quy định.  

-   Nghiêm cấm: 

+ Leo rào, trèo tường. 

+ Nói tục, chửi thề, uống rượu, hút thuốc, cờ bạc, sử dụng chất kích thích, chất gây nghiện, văn 

hoá phẩm không lành mạnh, mang vũ khí và chất nổ vào trường. 

+ Gây sự, đánh nhau, đưa người lạ mặt vào trường, kết băng nhóm kích động gây mất trật tự an 

ninh trong và ngoài trường. 

+ Nhuộm tóc, xịt keo, sơn móng tay, sơn móng chân, son môi, sử dụng điện thoại di động trong 

khu vực học tập. 

ĐIỀU 4: HỌC TẬP 

-   Đi học phải mang sách vở, dụng cụ học tập theo yêu cầu và quy định của giáo viên. 

-    Đến lớp phải chú ý nghe giảng, ghi chép cẩn thận, làm bài đầy đủ, ngồi đúng chỗ quy định, tư 

thế nghiêm chỉnh, không nói chuyện, nói leo và làm việc riêng. 

-   Trong giờ thi, giờ kiểm tra phải tuyệt đối nghiêm túc, không quay cóp hoặc có những hành vi 

thiếu trung thực.  

ĐIỀU 5: ĐỒNG PHỤC 

-   Đến trường học sinh phải ăn mặc nghiêm túc, sạch sẽ và đúng đồng phục quy định. 

- Yêu cầu:  

+ Áo sơ mi đồng phục: Áo trắng ngắn tay có logo của Nhà trường trên vai trái của áo. 



+ Áo khoác đồng phục: Áo khoác phối 2 màu vải trắng xanh, có logo của Nhà trường 

+ Quần đồng phục: Quần vải kate màu xanh đen. 

+ Nữ sinh đồng phục áo dài vào sáng thứ 2 hàng tuần. 

-   Học sinh đi học phải mang giày hoặc dép có quai hậu. 

-  Giờ thể dục: Mặc đồng phục thể dục theo quy định và giày thể thao. Nghiêm cấm học sinh 

mặc quần vải kate hoặc quần jean khi học thể dục. 

- Giờ học giáo dục quốc phòng: Thực hiện đúng đồng phục theo yêu cầu của nhà trường 

-  Phù hiệu hoặc bản tên: Phải có họ tên, lớp 

-   Huy hiệu: In ở vai bên trái của áo. 

ĐIỀU 6: VỆ SINH 

-   Học sinh phải có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định. 

- Học sinh giữ gìn vệ sinh chỗ ngồi của mình, giữ gìn vệ sinh lớp học, nhà vệ sinh và khuôn 

viên nhà trường.  

- Nghiêm cấm: 

+ Xả rác trong lớp, trong ngăn bàn, hành lang, sân trường. 

+ Vứt các loại vỏ nước uống, thức ăn vào các bồn hoa, cây cảnh trong khuôn viên nhà trường. 

+ Đổ các loại  chất lỏng trong lớp và hành lang của lớp học. 

+ Dán, vứt bã kẹo cao su trong lớp học và khuôn viên trường học. 

+ Đem thức ăn lên lớp học. 

ĐIỀU 7: BẢO QUẢN TÀI SẢN CHUNG 

-  Học sinh có nhiệm vụ giữ gìn và bảo quản tài sản của nhà trường, của lớp. 

-  Tắt đèn, quạt, các thiết bị điện, đóng cửa, khóa cửa phòng học trước khi ra về. 

- Nghiêm cấm: 

+ Di chuyển bàn, ghế, ghế đá và các dụng cụ phục vụ trong trường. 

+ Viết, vẽ, khắc, lên tường, bàn, ghế, bảng, quạt, cửa sổ,…. 

+ Đạp chân lên tường, ngồi lên bàn học, ngồi lên cửa sổ, nhảy qua cữa sổ,… 

+ Làm hư hại hoa, cây cảnh, cây xanh trong khuôn viên nhà trường. 
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