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NỘI QUY HỌC TRỰC TUYẾN 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, trong điều kiện học 

sinh không đến trường để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, đồng 

thời đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm học 2021-2022, học trực tuyến là một giải pháp 

thay thế tạm thời khi không thể đến lớp học trực tiếp.  

Trong quá trình học trực tuyến mỗi học sinh cần tuân thủ các nội quy sau để việc 

học đạt hiệu quả cao nhất: 

1.Trước mỗi buổi học, học sinh ngồi vào bàn học hoặc không gian yên tĩnh để học tập 

trước 15 phút, chuẩn bị máy tính cá nhân hoặc điện thoại (có camera và âm thanh), đăng 

nhập tài khoản vào lớp học; không thoát/tắt máy khi chuyển tiết trong buổi học. Kiểm 

tra để đảm bảo dung lượng pin của thiết bị suốt buổi học. 

2.Học sinh phải dùng tên thật của mình trong giao tiếp học tập.  

3.Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và tài liệu theo yêu cầu của mỗi môn học. 

4.Học sinh bật camera trong suốt tiết học. Tắt/bật microphone theo sự hướng dẫn, yêu 

cầu của thầy cô giảng dạy. Nếu học sinh nào không bật camera/âm thanh theo yêu cầu 

của thầy cô sẽ được coi là vắng tiết học. Thầy cô bộ môn sẽ ghi nhận, đánh giá thái độ 

học tập của học sinh vào hệ thống phần mềm và báo đến GVCN phối hợp cha mẹ học 

sinh nhắc nhở học sinh thực hiện chưa đúng quy định. 

5.Lắng nghe khi người khác nói; Ghi bài học đầy đủ; Tuyệt đối không làm việc riêng 

ảnh hướng đến việc dạy của thầy cô và lớp học. Nếu có ý kiến học sinh giơ tay, bật mic 

và trao đổi trực tiếp với thầy cô, khi trao đổi phải lễ phép, lịch sự như phát biểu trên lớp 

học trực tiếp, sau khi hết ý kiến cá nhân phải tắt microphone.  

6.Học sinh có mặt xuyên suốt tiết học. Khi đã vào phòng học tuyệt đối không ăn, 

uống… 

7.Học sinh mặc trang phục nghiêm chỉnh, lịch sự. Không mặc áo mai ô, đồ ngủ…khi 

tham gia tiết học. 

8.Tuyệt đối không chuyển ID cho bạn khác hoặc cho người lạ vào trong lớp học. 

9.Thực hiện nghiêm túc các bài kiểm tra trực tuyến theo kế hoạch của giáo viên. 

10.Các tiết học online sẽ được tính như tiết học chính khóa theo quy định. 

11.Học sinh nghỉ học, PHHS phải xin phép GVCN lớp qua Zalo đã kết nối trước khi vào 

tiết học đầu tiên của buổi học. 
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