
 

 NỘI QUY  

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN  
 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 gây ra đang diễn biến phức tạp và học sinh 

đang tiếp tục nghỉ ở nhà để đảm bảo an toàn sức khỏe, việc học trực tuyến là một 

giải pháp thay thế khi các lớp học trực tiếp không thể thực hiện. Tuy nhiên, trong quá 

trình học trực tuyến các em cần tuân thủ các nội quy của giáo viên đề ra để học đạt 

hiệu quả cao nhất. Sau đây là một số quy định của các lớp học trực tuyến: 
 

 I. Nội quy lớp học trực tuyến   
 

1. Học sinh ngồi vào bàn học trước 15 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 

CMHS phải xin phép GVCN và GVBM. Đầu các tiết học giáo viên bộ môn sẽ điểm 

danh. 

2. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và tài liệu theo yêu cầu. 

3. Học sinh bật/tắt camera và microphone theo sự chỉ dẫn của thầy cô trong 

lớp. Nếu HS nào không bật camera theo yêu cầu của thầy cô HS đó sẽ không được 

tiếp tục tham gia học. Thầy cô sẽ cương quyết mời HS ra khỏi lớp. 

4. Tuyệt đối không chat những nội dung không liên quan đến bài học trên 

khung chat làm gián đoạn việc dạy của thầy cô và ảnh hưởng tới lớp học. Nếu có ý 

kiến gì các em bật mic và trao đổi trực tiếp với thầy cô. Tuyệt đối không nói leo khi 

thầy/cô giảng bài. 

5. Học sinh không phải mặc đồng phục tuy nhiên trang phục phải gọn gàng, 

phù hợp, thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt của các em. 

6. Tuyệt đối không cho ID cho các bạn trường khác hoặc người lạ vào trong lớp 

học. 

7. Cuối mỗi giờ học, học sinh chụp lại vở và gửi cho thầy cô (địa chỉ gửi theo 

yêu cầu của (GV) 

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

kiến thức ngay theo đúng quy định của nhà trường. 

9. Các tiết học trực tuyến sẽ được tính như tiết học chính khóa. 

10. Yêu cầu học sinh phải thực hiện nghiêm túc nội quy trên, quá trình học tập 

trên lớp trực tuyến là cơ sở để nhà trường đánh giá xếp loại hạnh kiểm cho các em 

học sinh. 

II. Những công việc cha mẹ cần đồng hành để giúp con học trực tuyến hiệu quả 

1. Sắp xếp góc học tập cố định, yên tĩnh tại gia đình. 
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2. Hỗ trợ in phiếu, tài liệu học tập cho con (Nếu cần). 

3. Chuẩn bị cho con các thiết bị học trực tuyến ổn định (Máy tính/ điện thoại 

(nên có Camera), Loa, Micro, mạng Internet). 

4. Hướng dẫn các con sử dụng thiết bị công nghệ hỗ trợ học tập nếu con chưa 

thành thạo. 

5. Hỗ trợ giáo viên giám sát, nhắc nhở các con tham gia học tập, làm bài tập 

nghiêm túc. 

6. Cha mẹ học sinh cần thông báo với giáo viên chủ nhiệm/giáo viên bộ môn 

khi con không thể tham gia tiết học và nêu rõ lý do để giáo viên có phương án hỗ trợ. 

7. Phản hồi lại với giáo viên ngay sau buổi học nếu thấy con gặp khó khăn khi 

học tập. 

Trên đây là một số nội dung trong công tác phối hợp giữa nhà trường và gia 

đình, các quy định trong quá trình tổ chức lớp học trực tuyến; rất mong các bậc 

CMHS chung tay, các em học sinh thực hiện tốt để nhà trường hoàn thành nhiệm vụ 

giáo dục năm học 2021-2022. 

 

Nơi nhận:      HIỆU TRƯỞNG 
- CB,GV,NV; 

- Website nhà trường; 

- Zalo các lớp. 

  

  Nguyễn Thị Phiến 
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