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NỘI QUY 
Dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên 

 

A. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên phải gương mẫu chấp hành chủ 

trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước; tự giác thực 

hiện tốt nội quy nhà trường. 

2. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên cần phát huy cao nhất tinh thần trách 

nhiệm và ý thức tập thể; chung sức chung lòng vì sự phát triển ổn định, bền vững 

của trường THPT Thực hành Sư phạm; xem đó vừa là bổn phận vừa là niềm vinh 

dự, niềm hạnh phúc cao quý. 

3. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên đều được tôn trọng, được đối xử bình 

đẳng; tuy đảm trách những nhiệm vụ khác nhau nhưng đều có vai trò quan trọng 

đối với sự ổn định và phát triển của nhà trường.  

4. Mọi tiêu chuẩn, chế độ, quyền lợi đều được đảm bảo công khai, công bằng, 

dân chủ, hợp lý, hài hòa riêng - chung. 

5. Xây dựng văn hóa học đường là trách nhiệm chung, cần được quan tâm gìn 

giữ, vun đắp thường xuyên; trân trọng, khuyến khích những cách nghĩ, những 

hành động cao đẹp đồng thời với nghiêm khắc xử lý, loại trừ những toan tính cá 

nhân, thấp kém.  

 

B. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

1. Quy định về giao tiếp, ứng xử văn hóa 

1.1. Có ý thức cao trong việc giữ gìn các mối quan hệ trong đơn vị luôn ở 

mức độ thân ái, hòa đồng; luôn tôn trọng, biết cảm thông, sẵn sàng san sẻ khó 

khăn với đồng nghiệp. Tránh để xảy ra xung khắc, đối đầu do hiểu nhầm hoặc xử 

sự thiếu tế nhị; gây ảnh hưởng xấu đến đoàn kết nội bộ. 

1.2.  Sẵn sàng tranh đấu vì lẽ công bằng, dân chủ cho cả tập thể. Không tự 

cao tự đại, nói xấu sau lưng hoặc coi thường, xúc phạm người khác.  

1.3.  Quan tâm đến mọi người xung quanh một cách chân thành, hết lòng. 

Tránh thái độ bàng quan, vô trách nhiệm, vô tổ chức và những mặc cảm, định 

kiến không đáng có. 

1.4.  Giữ đúng mực trong quan hệ với phụ huynh và học sinh, từ trang phục, 

lời nói đến thái độ, hành động; tuyệt đối tránh những biểu hiện khiếm nhã, thiếu 

tôn trọng, trái đạo đức. 

2. Quy định về ý thức trách nhiệm trong công việc 

2.1.  Ưu tiên cho việc chung, tập trung khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt 

nhất chức trách được giao phó. Không để việc riêng ảnh hưởng đến thời gian, 

hiệu quả công việc thực hiện trong trường. Không lợi dụng danh nghĩa, thương 

hiệu của nhà trường để mưu cầu lợi ích riêng. 

2.2.  Cẩn trọng, giữ vững nguyên tắc nhưng biết linh hoạt, sáng tạo khi thừa 

hành công việc. Không qua loa, xuề xòa, đơn giản hóa hoặc quá cứng nhắc, máy 

móc, quan trọng hóa vấn đề. 



2.3.  Hỗ trợ, tương trợ đồng nghiệp một cách tự giác, vô tư. Không so bì, ganh 

tỵ, tư lợi, lánh nặng tìm nhẹ.  

2.4.  Biết cầu thị, cầu tiến, không tự mãn; thường xuyên học tập, học hỏi, rèn 

luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sao cho đáp ứng tốt yêu cầu 

công việc. Biết tự trọng, biết hổ thẹn; không để sự bê bối, yếu kém của mình ảnh 

hưởng không tốt đến đơn vị. 

2.5.   Không ỷ lại vào tập thể. Tránh tâm lý trung bình chủ nghĩa, thái độ chây 

ỳ, lười phấn đấu.  

3. Quy định về thời gian làm việc 

       3.1. Tuân thủ theo những quy định của luật pháp hiện hành và của Trường 

Đại học Cần Thơ đối với thời gian làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

       3.2. Mọi sự thay đổi đều phải có đơn xin, trình bày rõ lý do và được sự chấp 

thuận của Ban Giám hiệu. 

       3.3. Cụ thể: 

 + Các thành viên BGH: luôn có 01 người trực lãnh đạo, các thành viên còn 

lại làm việc theo kế hoạch công tác. 

 + Giáo viên: đến trường để giảng dạy, sinh hoạt chủ nhiệm theo đúng thời 

khóa biểu. 

 + Nhân viên: theo quy định chung đối với nhân viên hành chính của ĐHCT. 

• Lưu ý:  

-  Ngoài lịch công tác cố định, tùy theo nhu cầu công việc (công tác phong 

trào, dạy ngoại khóa, câu lạc bộ,…), tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên cần chủ 

động sắp xếp thời gian để tham gia những phần việc chung. 

-  Khi có việc đột xuất, nhà trường có thể điều động, tập trung nhân sự, 

trong giờ hành chính. 

 

C.  XỬ LÝ VI PHẠM NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG 

Hình thức xử lý cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm nội quy căn cứ vào 

các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo, của Trường Đại học Cần 

Thơ và sự đồng thuận của tập thể nhà trường. 

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SƯ PHẠM  


