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               UBND QUẬN THANH KHÊ           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

        TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                        CHU VĂN AN               
 

          Số: 133 /QĐ-THCSCVA                Thanh Khê, ngày 19  tháng  8 năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

           Về việc Ban hành Nội quy học sinh Trường THCS Chu Văn An 

Năm học 2021-2022 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHU VĂN AN 

 

Căn cứ Quyết định số 5495/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2015 của Chủ 

tịch UBND quận Thanh Khê “Về việc tổ chức lại trường Trung học cơ sở (THCS) 

Chu Văn An thuộc quận Thanh Khê”; 

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng Trường THCS được qui định 

tại  Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 Ban hành Điều lệ trường 

THCS, THPT và trường phổ thông nhiều cấp học; 

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng trường đầu năm học, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Ban hành Quyết định này kèm theo Nội quy  Học sinh năm học 2021-

2022  Trường Trung học cơ sở Chu Văn An. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021. 

 Điều 3. Học sinh Trường THCS Chu Văn An năm học 2021-2022 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./ 

 

Nơi nhận:                  HIỆU TRƯỞNG 
- Như điều 3 (để thưc hiện);          

- Website nhà trường; 

- Tuyên truyền đến Toàn thể CMHS và học sinh; 

- Lưu: VT 

 

                                                                                           Lê Thị Hoàng Chinh 
 

 

               



2 

 
             UBND QUẬN THANH KHÊ           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

      TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                       CHU VĂN AN               
 

NỘI QUY HỌC SINH - NĂM HỌC 2021-2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-THCSCVA ngày   19/8/2021  của  

Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An) 
 

1. Đi học chuyên cần, đúng giờ. Nghỉ học phải được cha mẹ xin phép (Kể cả 

tham gia học trực tuyến). Có ý thức phòng chống dịch bệnh Covid 19 và các bệnh 

theo mùa. 

2. Học sinh đến trường mặc quần tây xanh, áo trắng, bỏ áo vào quần, mang 

bảng tên, khăn quàng đỏ, mang giày dép có quai sau đúng qui định. Học sinh học 

Thể dục mặc trang phục Thể dục. Trang phục, đầu tóc phải gọn gàng, phù hợp lứa 

tuổi học sinh. Thẩm mỹ phải phù hợp với tuổi học sinh. Không tô son, đánh phấn, 

sơn móng tay, móng chân, nhuộm tóc. 

3. Kính trọng, lễ phép với thầy cô và người lớn tuổi. Hành vi và ứng xử phải 

có văn hóa. Không xúc phạm nhân phẩm, danh dự cán bộ, giáo viên, nhân viên, học 

sinh và người khác. 

4. Phát huy tính tích cực chủ động, tư duy sáng tạo trong học tập. Học bài và 

làm bài đầy đủ trước khi đến lớp. Trong tiết học, phải ghi bài đầy đủ. Phải có ý thức 

tự quản lớp học, không gây mất trật tự trong giờ học. Khi tham gia học trực tuyến, 

yêu cầu phải tắt micro và phải bật màn hình để giáo viên quan sát, khi phát biểu mới 

được bật micro. 

5. Tham gia tốt các hoạt động ngoại khóa, các phong trào của nhà trường. Khi 

tham gia phải tuân theo các điều lệ qui định. Chấp hành tốt các quy định về trật tự an 

toàn giao thông.  

6. Thực hiện tốt việc giữ gìn và bảo vệ tài sản nhà trường, không xâm phạm 

tài sản người khác. Không được viết, vẽ bậy lên tường, lên bàn ghế. Không ăn kẹo 

cao su, không mang thức ăn, nước uống có ga lên khu vực các dãy lầu, phòng học. 

Không ăn quà vặt trong lớp học. Bỏ rác đúng nơi quy định. Có ý thức giữ gìn vệ 

sinh trường, lớp.  

7. Không mang theo bút xóa, các vật dụng nguy hiểm, trò chơi nguy hiểm, 

không đem theo nhiều tiền và hiện vật quý giá đến trường. Không nghiện game 

online. Không sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử trong giờ học khi chưa được 

phép. Tắt máy điện thoại di động trước khi vào lớp và chỉ được bật máy điện thoại 

khi giáo viên cho phép và khi có chuông ra về. 

8. Nghiêm cấm việc trèo cửa sổ; không di chuyển, tập trung ra khu vực hành 

lang phía sau dãy phòng học 4 tầng khi chưa có sự cho phép của giáo viên. 
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9. Ngoài giờ học, khi sử dụng mạng xã hội, tuyệt đối không được nói tục, chửi 

thề, nói xấu người khác. Phải sử dụng ngôn ngữ trong sáng, thuần Việt khi bình 

luận. Không tham gia các mạng xã hội, trang web không đúng lứa tuổi, không tham 

gia mua bán hàng online trái với quy định. Sử dụng mạng xã hội phải tuân thủ theo 

quy định của pháp luật. 

10. Nghiêm cấm việc tàng trữ, sử dụng và vận chuyển thuốc lá,  thuốc lá điện 

tử,  rượu, bia và các chất kích thích, chất gây nghiện trong và ngoài nhà trường. 

Không đánh bài, đốt pháo. Không vận chuyển, tàng trữ và sử dụng  các vật nguy 

hiểm, hung khí, chất nổ, chất độc. Không lưu hành, sử dụng văn hóa phẩm đồi trụy. 

Không tham gia các tệ nạn xã hội. Không sử dụng tài liệu trong các kỳ kiểm tra. 

Không gây gỗ, đánh nhau, hoặc gọi người khác đánh nhau với học sinh trong và 

ngoài nhà trường. 

Lưu ý: Học sinh vi phạm các nội quy từ Điều 1 đến Điều 9 tùy mức độ sẽ xem 

xét hạ hạnh kiểm và xem xét hạ mức độ rèn luyện về phẩm chất và năng lực. Tuy 

nhiên, học sinh vi phạm Điều 10 trong bảng nội quy này, sẽ ra Hội đồng kỷ luật nhà 

trường để xét hạnh kiểm cuối năm và xét việc rèn luyện phẩm chất và năng lực cuối 

năm học. 
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