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A. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mỗi học sinh cần xác định mục tiêu đến trường là để rèn luyện đạo đức, nhân cách
và nỗ lực học tập, phấn đấu không ngừng; trở thành con ngoan trò giỏi, viết tiếp
truyền thống tốt đẹp và nâng cao danh tiếng của nhà trường.

2. Nghiêm túc chấp hành pháp luật của nhà nước và thực hiện tốt nội quy nhà trường.
3. Tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của lớp và các đoàn thể để cùng nhà

trường xây dựng mô hình trường THPT chất lượng cao, tiếp cận chuẩn quốc tế.

B. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
1. Quy định về giao tiếp, ứng xử văn hóa
1.1. Những điều học sinh nên làm:

- Đi học đầy đủ, đúng giờ.
- Luôn mang đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập khi đến lớp.
- Luôn học bài và hoàn thành bài tập trước khi đến lớp.
- Luôn lễ phép, tôn trọng thầy cô và nhân viên của trường.
- Cư xử hòa nhã, thân ái, yêu thương bạn bè.
- Bỏ rác vào thùng đựng rác, giữ gìn vệ sinh trong khuôn viên trường, trong lớp học.
- Sử dụng các trang mạng xã hội một cách sáng suốt, có văn hóa.
- Tham gia tích cực các hoạt động, phong trào của lớp, của trường. 
- Giữ gìn và bảo vệ cơ sở vật chất, tài sản công.  

1.2. Những điều học sinh tuyệt đối không được làm:
- Sử dụng điện thoại di động, thiết bị điện tử, trò chơi các loại trong giờ học, giờ sinh
hoạt tập thể.
- Nói dối, nói tục, chửi bậy, đánh nhau và gây rối an ninh trật tự trong trường, lớp.
- Dùng từ ngữ thô tục, vô văn hóa để xúc phạm, nói xấu người khác trên mạng xã hội.
- Gây mất trật tự, tạo tiếng ồn và làm việc riêng trong giờ học.
- Mang vào trường và sử dụng các chất gây nghiện, chất độc hại, gây cháy nổ, vũ khí.
- Viết, vẽ lên bàn ghế, lên tường.
- Ăn kẹo cao su và vứt bã kẹo bừa bãi trong khuôn viên trường, lớp học.
- Mang thức ăn và ăn uống trong phòng học (trừ nước uống đóng chai).
- Hái hoa, bẻ cành, giẫm đạp lên thảm cỏ trồng trong khuôn viên trường.
- Đi xe máy trên 50 cm3 khi chưa có giấy phép lái xe.
- Chạy xe vào khuôn viên nhà trường, đậu xe ở những khu vực có biển cấm.
- Vứt rác không đúng nơi quy định.



2. Quy định về thời gian biểu:
- Sinh hoạt đầu giờ từ 6h50 đến 7h00: Học sinh phải có mặt tại lớp học.
- Thời gian biểu buổi học: 
+ Tiết 1: 7h00’ đến 7h45’   (thời gian chuyển tiết 5 phút)
+ Tiết 2: 7h50’ đến 8h35’   (thời gian chuyển tiết 20 phút)
+ Tiết 3: 8h55’ đến 9h40’   (thời gian chuyển tiết 5 phút)
+ Tiết 4: 9h45’ đến 10h30’ (thời gian chuyển tiết 5 phút)
+ Tiết 5: 10h35’ đến 11h20’

3. Quy định về trang phục học sinh
3.1. Đồng phục
 Thứ hai và các ngày lễ
- Nam: Đồng phục Trường, áo bỏ vào quần, có thắt lưng, đi giày thể thao.
- Nữ: Áo dài trắng, đi dép đế bằng có quai hậu.
 Các buổi học thể dục

Học sinh nam, nữ đều mặc đồng phục thể dục, áo bỏ vào quần, đi giày thể thao.
 Các buổi học còn lại

Học sinh nam, nữ mặc đồng phục trường, áo bỏ vào quần, có thắt lưng, đi giày đế bằng,
dép đế bằng có quai hậu, hoặc giày thể thao.
3.2. Dây thắt lưng
- Dây thắt lưng sẫm màu (nâu hoặc đen) chiều ngang dây không quá hẹp hoặc không rộng
quá 5cm.
- Không sử dụng dây có màu sắc sặc sỡ, nổi bật (đỏ, vàng, xanh, trắng…).
- Không sử dụng dây có loại khóa lớn hoặc có hình thù kỳ dị.
3.3. Trang điểm, đồ trang sức
- Không tô son phấn, kẻ mắt, lông mày.
- Không sơn móng tay, móng chân.
- Không đeo đồ trang sức đắt tiền (kim cương, vàng bạc, bạch kim) hoặc những loại vòng
nhẫn, khuyên có hình thù kỳ dị.
- Không đeo khuyên mũi hoặc nhiều khuyên tai.
- Không dán các hình hoặc xăm hình trên người, trên móng tay, móng chân.
- Học sinh nam không đeo khuyên tai.
4. Quy định về kiểu, màu tóc
- Không nhuộm tóc (trừ màu đen).
- Không vuốt các loại hóa chất tạo nếp tóc, bóng tóc. Học sinh nam cắt tóc ngắn trên vành
tai và trên cổ áo sơ mi, không để tóc xõa che lông mày, không cắt ngắn kiểu kỳ dị.
- Học sinh nữ để tóc ngắn ngang vai hoặc để dài nhưng phải buộc, kẹp gọn gàng, tóc mái
dài trên lông mày.

C. XỬ LÝ HỌC SINH VI PHẠM NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG
Hình thức xử lý học sinh vi phạm nội quy dựa vào các quy định hiện hành của Bộ Giáo

dục & Đào tạo và theo quy định của nhà trường.

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SƯ PHẠM  


