
 

 

NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG 

1. Thời gian làm việc của khối Văn phòng 

 Từ Thứ 2 đến Thứ 6: 7h30 – 17h00 

2. Thời gian học của học sinh:  

- Sáng:   7h15 – 11h00 

- Chiều: 12h45 – 15h30 (thứ 3,5) 

    12h45 – 17h (thứ 2,4,6) & đến 17h30 (tham gia hoạt động thể thao) 

I. ĐỐI VỚI PHỤ HUYNH HỌC SINH 

1. Khi đến làm việc với Nhà trường: Phụ huynh đặt lịch hẹn trước qua giáo viên chủ nhiệm, 

khi đến cần đăng kí thông tin ở phòng bảo vệ. Phụ huynh cần đảm bảo trang phục lịch sự, 

không gây mất an ninh, trật tự trong khuôn viên Nhà trường. 

2. Phụ huynh không hút thuốc trong khuôn viên trường. 

3. Phụ huynh làm theo chỉ dẫn của bảo vệ, tự bảo quản tư trang cá nhân. 

4. Phụ huynh/ người bảo trợ kết hợp chặt chẽ với Nhà trường trong việc giáo dục học sinh. 

5. Đối với học sinh mắc bệnh truyền nhiễm, sốt cao hoặc có triệu chứng bất thường, phụ 

huynh vui lòng chăm sóc con tại nhà và thông báo cho GVCN để có kế hoạch hỗ trợ học tập 

cho học sinh. 

6. Phụ huynh không để học sinh mang đồ có giá trị (trang sức, tiền bạc, đồ chơi dễ gây nguy 

hiểm, mất vệ sinh,...) không để học sinh nhận đồ, giữ đồ từ người lạ. Nhà trường sẽ không 

chịu trách nhiệm nếu có mất mát xảy ra. Điện thoại mang tới trường, học sinh nộp tại lớp và 

cuối buổi học nhận tại phòng Giám thị. 

7. Nếu gửi đồ cho học sinh, phụ huynh cần thông thông báo với giáo viên chủ nhiệm, đồng 

thời ghi thông tin của học sinh (họ tên, lớp) vào túi đồ cần gửi, sau đó gửi tại phòng bảo vệ 

nhà trường. 

8. Phụ huynh có trách nhiệm hoàn thành các khoản tài chính theo quy định của Nhà trường. 

II. ĐỐI VỚI KHÁCH/ĐỐI TÁC ĐẾN LÀM VIỆC  

1. Khách/đối tác cần xuất trình giấy tờ tùy thân/ lịch hẹn tại phòng bảo vệ. 

2. Khách/đối tác không tự tiện đi lại, quay phim chụp ảnh trong khuôn viên trường khi chưa 

được sự đồng ý của BLĐ Nhà trường. 



 

 

3. Khách/đối tác đến làm việc để xe theo chỉ dẫn của bảo vệ, đảm bảo trang phục lịch sự, 

không hút thuốc, đảm bảo an ninh, trật tự trong khuôn viên trường và tự bảo quản tư trang 

cá nhân. 

III. ĐỐI VỚI HỌC SINH 

1. Điều 1. Nhiệm vụ, ý thức và trách nhiệm của học sinh 

- Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo 

của Nhà trường. 

- Kính trọng cha mẹ, thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên của nhà trường và những người lớn 

tuổi; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện điều lệ, nội quy nhà 

trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước. 

- Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân. 

- Nâng cao giá trị văn hóa, đảm bảo hành vi, ngôn ngữ ứng xử phù hợp với đạo đức, lối 

sống của lứa tuổi. Tôn trọng, lịch thiệp với những người xung quanh. 

- Tuyệt đối tuân theo sự điều hành, hướng dẫn của giáo viên và cán bộ công nhân viên 

Nhà trường. 

- Tham gia các hoạt động trải nghiệm của lớp, trường, chi Đoàn; tích cực tham gia các  

hoạt động công tác xã hội. 

- Không mang các chất gây nghiện, thuốc lá điện tử, vũ khí sát thương... đến trường. 

- Không gây gổ đánh nhau, văng tục, chửi bậy trong và ngoài trường. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông: đội mũ bảo hiểm khi đi xe 

đạp điện, xe máy dưới 50 cc; xe chở đúng người quy định, không phóng nhanh, vượt ẩu, 

lạng lách, đánh võng.... 

- Giữ gìn, bảo vệ của công và tài sản cá nhân; góp phần xây dựng và phát huy giá trị tốt 

đẹp của học sinh Hệ thống Giáo dục Hòa Bình – La Trobe – Hà Nội. 

2. Điều 2. Quyền của học sinh 

- Có quyền bình đẳng trong việc được hưởng thụ giáo dục toàn diện, được bảo đảm 

những điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, vệ sinh – an toàn để học tập; được cung cấp 

thông tin liên quan tới học tập, rèn luyện của cá nhân. 



 

 

- Được tôn trọng và bảo vệ; được đối xử bình đẳng, dân chủ; được quyền trao đổi trực 

tiếp Ban giám hiệu nhà trường về những quyết định đối với bản thân; được quyền chuyển 

trường khi có lý do chính đáng theo quy định hiện hành. 

- Được tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu về các môn học, thể thao, 

nghệ thuật do nhà trường tổ chức nếu có đủ điều kiện; được giáo dục kỹ năng sống, giáo dục 

giới tính, định hướng nghề.  

- Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

- Học sinh được từ chối trước những yêu cầu không mang lại mục tiêu giáo dục và có 

nguy cơ không an toàn.  

3. Điều 3. Quy định về chuyên cần 

- Đi học đúng giờ quy định, có mặt tại trường muộn nhất  vào lúc 7h25 (ca sáng)  và 

12h55 (ca chiều) . 

- Đối với học sinh đi học muộn sau giờ quy định: Học sinh không được lên lớp học cặp 

tiết đầu. Bộ phận giám thị quản lý và gửi tin nhắn cho PHHS nắm bắt thông tin.  

- Theo quy định của Bộ GD&ĐT, học sinh nghỉ học quá 45 ngày trong một năm học sẽ 

phải ở lại lớp. 

- Nhà trường chỉ đồng ý học sinh vắng mặt có phép khi: 

 + Ốm, bệnh tật hoặc điều kiện sức khỏe không tốt và phải có hồ sơ bệnh án và giấy đề 

nghị từ bác sỹ hoặc bệnh viện. 

+ Học sinh nghỉ học, phụ huynh phải thông báo trực tiếp cho GVCN trước giờ học 30 

phút,  và nộp đơn xin nghỉ học có chữ ký xác nhận của phụ huynh học sinh vào buối học sau 

đó. 

-  Học sinh nghỉ học liên tục trên 5 ngày, phụ huynh cần làm đơn nêu rõ lý do, cam kết 

con tự học và tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập, có xác nhận của bố mẹ và được Ban 

giám hiệu (BGH) phê duyệt. (Nhà trường có quyền từ chối đơn này khi xét thấy lí do không 

đủ thuyết phục). Toàn bộ các ngày nghỉ (có phép hoặc không) đều được tính vào tổng số 

buổi nghỉ học trong năm học của học sinh. 

-  Học sinh xin phép về sớm: 

+ Phụ huynh xin phép nghỉ cho con qua Giáo viên chủ nhiệm. 

+ Học sinh điền Phiếu nghỉ tiết và chỉ được rời lớp học ra về khi có chữ ký xác nhận của giáo  



 

 

viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn.  

- Trong trường hợp cần thiết, học sinh có thể gọi điện cho bố mẹ tại phòng Giám thị 

nhà trường. 

4. Điều 4.Khen thưởng và kỉ luật 

Hình thức khen thưởng Hình thức kỷ luật 

 

- Khen thưởng trước lớp, trước trường 
 

- Mức 0:  Lao động công ích.... 

- Khen thưởng học sinh tiên tiến, học sinh giỏi. 

- Mức 1:   Khiển trách trước lớp. 

- Mức 2: Khiển trách trước Hồi đồng kỉ luật 

của nhà trường. 

- Cấp giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen 

nếu đạt thành tích trong các kỳ thi, hội thi của 

Trường/ Phòng/Sở/ Bộ Giáo dục &Đào tạo. 

-Mức 3: Cảnh cáo trước toàn trường. 

- Được nhận học bổng hoặc hưởng các quyền lợi 

ưu đãi khác khi có thành tích theo chính sách 

hàng năm của Nhà trường. 

Mức 4: Đình chỉ học 01 tuần lễ 

- Các hình thức khen thưởng khác ( nếu có) -Mức 5: Đình chỉ học 01 năm/ từ chối đào 

tạo.  

5. Điều 5. Những hành vi không được phép  

- Xúc phạm nhân phẩm, danh dự của Thày Cô, cán bộ nhân viên, bạn bè trong, ngoài 

khuôn viên trường và trên mọi phương tiện truyền thông công cộng như FB, zalo..... Xâm 

phạm thân thể người khác trong và ngoài trường. 

- Mọi lời nói, hành vi thiếu chuẩn mực, thiếu tôn trọng cán bộ/ giáo viên/người lớn tuổi 

và các học sinh khác. 

- Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử (vi phạm quy chế thi). 

- Gây mất trật tự, an ninh trong trường. 

- Ấn nút báo cháy khi không có hỏa hoạn. 

- Lưu hành, sử dụng các ấn phẩm độc hại, đồi trụy; trao đổi thông tin, thực hiện các hành 

vi không lành mạnh mang tính kích động bạo lực, tình dục; tham gia vào các tệ nạn xã hội. 

- Tàng trữ, sử dụng vũ khí, rượu – bia – thuốc lá, các thiết bị tạo khói và các chất kích 

thích/ gây nghiện khác trong khuôn viên trường. 

- Cờ bạc/ cá độ dưới mọi hình thức. 



 

 

- Các hành vi trộm cắp, phá hoại tài sản nhà trường và cá nhân. 

- Các hành vi leo trèo qua cửa, hàng rào, ban công tự ý xâm nhập vào các khu vực hạn 

chế học sinh trong khuôn viên Nhà trường. 

- Tự ý ra khỏi khuôn viên trường khi chưa được sự cho phép của giáo viên, giám thị và 

nhân viên bảo vệ. 

- Vứt rác, để đồ dùng bừa bãi sai quy định, ảnh hưởng tới môi trường học tập và sinh 

hoạt. 

- Mang đồ ăn/uống bên ngoài vào trường dưới mọi hình thức trong thời gian học tập tại 

trường. 

- Sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử khác khi chưa có sự cho phép. 

- Nhuộm tóc, đeo đồ trang sức không phù hợp mỹ quan. 

- Mọi hành vi thể hiện tình cảm nam – nữ không phù hợp tuổi học trò. 

6. Điều 6.Quy định về trang phục 

- Trang phục, tác phong theo quy định của nhà trường:  

 + Mặc đồng phục (cả bộ) từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần cũng như những sự kiện khác 

được yêu cầu. Lưu ý, học sinh không đi dép lê tới trường và không mặc váy ngắn trên 

gối. Quần áo không tua rua, không mài rách, không hở hang. 

 + Đeo thẻ học sinh đầy đủ trước khi vào trường và trong suốt thời gian học tập tại 

trường. 

 + Đầu tóc gọn gàng, không nhuộm tóc màu sáng, highlight, màu sắc quá rực rỡ. 

 + Không đeo trang sức đắt tiền. Học sinh nam không đeo khuyên tai, bờm tóc. Nữ 

chỉ đeo khuyên tai nhỏ dưới 1cm, chỉ được bấm 1 khuyên/tai, không đeo các loại 

khuyên khác. 

  + Đối với HS không bán trú, đeo thẻ theo quy định trước khi ra khỏi trường. 

- Giờ học thể dục, giáo dục quốc phòng: Quần/ áo/ giày thể thao theo quy định từng môn 

học. 

- Vào các tuần sự kiện và đi dã ngoại, học sinh mặc áo polo,  hoặc  sơ mi  theo quy định 

của 

từng sự kiện.  



 

 

- Vào mùa đông, khi thời tiết lạnh, nhiệt độ xuống thấp, nhà trường sẽ có thông báo riêng 

cụ 

thể tới học sinh và phụ huynh. 

- Học sinh được yêu cầu trở về nhà thay trang phục, cần tháo phụ kiện nếu không đáp ứng 

được các quy định nêu trên. 

7. Điều 7. Giữ gìn và bảo vệ môi trường sinh hoạt, học tập 

- Có ý thức bảo vệ và giữ gìn tài sản của nhà trường, lớp học. 

- Tắt các thiết bị điện – nước khi không có nhu cầu sử dụng.  

o Đối với điều hòa phải sử dụng điều khiển để tắt thiết bị.  

o Đối với máy chiếu, khi không sử dụng tắt nguồn để đảm bảo độ bền của máy.  

o Đối với màn chiếu, kéo lên xuống nhẹ nhàng, không giật mạnh.  

- Không tô vẽ lên bàn học, tường lớp. 

- Tự bảo quản các vật dụng và đồ dùng học tập trong lớp. Trường hợp phát hiện có hư 

hỏng, mất mát tài sản, thiết bị của lớp học, nhà trường cần báo ngay giáo viên chủ nhiệm/ 

người phụ trách cơ sở vật chất hoặc bảo vệ. 

- Tan học tất cả học sinh ra khỏi lớp, làm vệ sinh lớp sau buổi học chiều, tắt đèn, điều 

hòa, quạt, trước khi rời khỏi lớp. Nếu có kế hoạch sinh hoạt tập thể sau giờ học thì phải làm 

đơn xin phép có chữ kí của GVCN gửi trước giám thị 03 ngày kể từ ngày sử dụng. Nếu 

được phép sử dụng chỉ được sử dụng trong thời gian từ 15h30 - 17h15, phải chịu trách 

nhiệm về toàn bộ trang thiết bị trong phòng học và vệ sinh sạch sẽ phòng học trước khi rời 

khỏi lớp học. 

- Không được mang đồ ăn uống vào lớp trong các giờ học khi chưa nhận được sự đồng ý 

của giáo viên. 

- Học sinh tự bảo quản và chịu trách nhiệm về tài sản cá nhân.  

- Học sinh luôn xếp hàng mỗi khi chờ đợi và di chuyển (về bên phải) khi lên xuống cầu 

thang, không đùa nghịch chạy nhảy, gây ồn ào làm ảnh hưởng tới người  khác. 

- Trong giờ ăn và nghỉ trưa, học sinh cần tuân thủ các quy định tại phòng ăn và bán trú, 

không làm ảnh hưởng tới người khác. 

8. Điều 8. Quy định về học tập và ý thức kỉ luật trong lớp học 

- Học sinh cần tham gia đầy đủ và đúng giờ các hoạt động học tập/ rèn luyện tại trường. 



 

 

- Không vào lớp muộn, trốn học, nghỉ học tự do. 

- Học sinh cần mang đầy đủ  sách, vở, làm bài tập và ghi chép đầy đủ trong  giờ học. 

- Tuyệt đối tuân thủ sự hướng dẫn và các yêu cầu của giáo viên trong giờ học. 

- Không ngủ trong giờ học,  không nói chuyện tự do, làm việc riêng gây ảnh hưởng tới 

giờ học. 

- Không tự ý ra vào lớp học trong giờ học nếu không được sự đồng ý của giáo viên. 

- Không mang thức ăn, đồ uống vào phòng học; không mang đồ có giá trị đến lớp. 

- Không được sử dụng điện thoại di động trong thời gian học ở trường từ 7h30 sáng đến 

15h30 chiều. 

- Không mang và sử dụng các chất gây nghiện, các hoạt động có tính chất cờ bạc, uống 

rượu, bia, hút thuốc lá, trộm cắp trong lớp học và khuôn viên trường học. 

- Tham dự đầy đủ; trung thực và tuân thủ nội quy trong các kỳ thi, kiểm tra. 

- Tuân thủ các nội quy/ quy định tại các phòng học chức năng ( thư viện; phòng thí 

nghiệm; tin học...) 

9. Điều 9. Về y tế và phòng dịch 

- Học sinh xuống phòng y tế khi cảm thấy mệt mỏi, không thể tham gia các hoạt động 

học tập. Các thầy cô giảng dạy cấp cho học sinh phiếu yêu cầu được chăm sóc y tế. Học 

sinh cầm phiếu nộp lại cho nhân viên y tế và ở lại phòng y tế cho đến khi khỏe trở lại. 

- Trong trường hợp học sinh ốm hoặc bị thương, tuỳ thuộc vào mức độ nghiêm trọng, 

học sinh có những lựa chọn sau: 

+ Quay trở lại lớp học 

+ Lưu lại phòng y tế trong một thời gian ngắn 

+ Gọi cho phụ huynh/ người giám hộ đón học sinh về  

+ Đưa đến bệnh viện theo yêu cầu của phụ huynh 

- Khi học sinh cố ý xuống phòng y tế mà không có vấn đề về sức khỏe, nhân viên y tế 

sẽ yêu cầu học sinh quay trở lại lớp học và liên lạc với giáo viên. Việc học sinh không 

chấp hành được hiểu là cố ý chống đối yêu cầu của nhân viên y tế. 

- Đối với các trường hợp khẩn cấp cần đưa đi bệnh viện, nhân viên y tế nhà trường sẽ 

đồng thời thông báo cho phụ huynh và lãnh đạo trực tiếp của mình. Nhân viên y tế sẽ trực 

tiếp đưa học sinh đến bệnh viện gần nhất hoặc bệnh viện theo yêu cầu của phụ huynh (nếu 



 

 

điều kiện sức khoẻ của học sinh cho phép). Chi phí này tạm thời do phụ huynh chi trả. 

Nhà trường sẽ hỗ trợ các thủ tục theo yêu cầu của công ty bảo hiểm để học sinh được 

hưởng theo các điều khoản đã ký kết. 

10. Điều 10. Quy định giờ ăn sáng, trưa và bữa xế của học sinh 

- Buổi sáng từ 9h00 - 9h20 ( tự túc, tại phòng căng tin) 

- Buổi trưa từ 11h10-11h25 (dành cho HS bán trú, có đăng kí ăn trưa tại trường)  

- Buổi chiều từ 14h30 - 14h40. (tự túc, tại phòng căng tin) 

Học sinh phải tuân thủ các quy định sau: 

+ Chuẩn bị đồ ăn mang đến trường và để đúng chỗ quy định của nhà trường.  

+ Không gọi đồ ăn mang đến trong giờ học cũng như trong giờ giải lao. 

+ Tự chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm các đồ ăn tự mang đến trường. 

+ Chỉ được ăn, uống ở khu vực nhà ăn tầng 1, tuyệt đối không mang đồ ăn lên lớp học. 

11.  Điều 11. Hoạt động khoa học và ngoại khóa 

- Tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm của lớp và trường. 

- Chủ động tham gia các hoạt động khoa học, câu lạc bộ năng khiếu. 

- Tham mưu và lập câu lạc bộ dưới sự hỗ trợ của GVCN và các thầy/ cô chuyên trách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CÁC MỨC XỬ LÝ KỈ LUẬT 

MỨ

C 

NỘI DUNG CẤP XỬ LÝ HÌNH THỨC 

 KỈ LUẬT 

HẠNH 

KIỂM 

GHI CHÚ 

0 Cách ly học 

tập/laođộng 

công ích 

Giáo viên chủ 

nhiệm 

Nói chuyện Không 20 phút/ lần/ 

ngày 

1 Khiển trách  

trước  lớp  

Hội đồng kỷ luật 

lớp gồm:GVCN+ 

Ban cán sự lớp + 

Bí thư lớp. 

 

 

 

 

 

 

 

+ Làm bản kiểm 

điểm. 

+ Gửi tin nhắn 

thông báo cho 

PHHS.  

+ Lấy cam kết của 

PHHS.  

+ khiển trách trước 

lớp. 

Hạnh kiểm 

tháng: Trung 

bình hoặc yếu. 

Hạnh kiểm học 

kỳ: Khá hoặc 

Trung bình 

Với hạnh kiểm 

học kỳ: Hội 

đồng kỷ luật 

xem xét cho 

chuộc lỗi và xóa 

mức hạnh kiểm 

hiện tại. 

 

2.  Khiến trách 

trước Hội đồng 

kỉ luật của nhà 

trường  

Hội đồng kỷ luật 

Trường cấp 1 gồm:  

 Giám thị + GVCN 

+ Đoàn TN + Thư 

ký). 

+ Làm bản kiểm 

điểm. 

+ Mời PHHS + HS. 

+ PHHS viết cam kết 

với nhà trường.  

+ Cảnh cáo trước lớp 

+ Hạ hạnh kiểm 

Hạnh kiểm 

tháng:  

Trung bình hoặc 

yếu. Hạnh kiểm 

học kỳ: Trung 

bình 

 

3. Cảnh cáo 

trước toàn 

trường/ cảnh 

cáo cấp trường  

 

Hội đồng kỷ luật 

Trường  cấp 2 gồm:  

BGH + Giám thị + 

GVCN + Đoàn TN 

+ Thư ký). 

+ Làm bản kiểm 

điểm. 

+  Mời PHHS  

 +  PHHS viết cam 

kết.  

+ Cảnh cáo trước 

toàn trường. 

Hạnh kiểm 

tháng : Yếu. 

Hạnh kiểm học 

kỳ:  Trung bình 

hoặc Yếu 

Với hạnh kiểm 

học kỳ:  

Hội đồng kỷ luật 

xem xét cho 

chuộc lỗi và xóa 

mức hạnh kiểm 

hiện tại. 

 

4. Đình chỉ học 1  

tuần lễ 

 + Mời PHHS  

+ Cảnh cáo trước 

toàn trường. 

+ Đình chỉ học tập 

1 tuần lễ. 

Hạnh kiểm 

tháng : Yếu. 

Hạnh kiểm học 

kỳ:  Yếu 

Với hạnh kiểm 

học kỳ: Hội 

đồng kỷ luật 

xem xét cho 

chuộc lỗi và xóa 

mức hạnh kiểm 

hiện tại. 



 

 

 

5.  Đình chỉ học 1 

năm/ từ chối 

đào tạo 

Hội đồng kỷ luật 

Trường cấp 2  gồm:  

BGH + Giám thị + 

GVCN + Đoàn TN 

+ Thư ký). 

+ Mời PHHS 

+ Thông báo đình 

chỉ học 1 năm hoặc 

từ chối đào tạo  

+ Ghi học bạ. 

Hạnh kiểm 

tháng : Yếu. 

Hạnh kiểm học 

kỳ:  Yếu 

 

 

  



 

 

CÁC TRƯỜNG HỢP XỬ LÝ 

 

STT Chung toàn trường Mức xử lý vi phạm  

1 Tàng trữ và sử dụng thuốc lá (thuốc lá 

điện tử), thuốc lào, rượu bia và các chất 

kích thích khác… 

-Mức xử lý từ 3 (cảnh cáo toàn trường) đến 5 (đình 

chỉ học 1 năm). 

-Tùy mức độ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Tàng trừ, sử dụng và buôn bán các chất 

ma túy và các chế phẩm từ ma túy... 

-Mức xử lý từ 3 (cảnh cáo toàn trường) đến 5 (đình 

chỉ học 1 năm). 

-Tùy mức độ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. 

3.  Tàng trừ, sử dụng vũ khí, các chất cháy 

nổ, độc hại.. 

-Mức xử lý từ 3 (cảnh cáo toàn trường) đến 5 (đình 

chỉ học 1 năm). 

-Tùy mức độ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. 

4. Lưu trữ, sử dụng và truyền bá các văn hóa 

phẩm đồi trụy. 

-Mức xử lý từ 3 (cảnh cáo toàn trường) đến 5 (đình 

chỉ học 1 năm). 

-Tùy mức độ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. 

5. Các hành vi cờ bạc/ cá độ dưới mọi hình 

thức. 

-Mức xử lý từ 3 (cảnh cáo toàn trường) đến 5 ( 

đình chỉ học 1 năm ). 

- Tùy mức độ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. 

6. Có hành vi, thái độ cố tình chống đối, 

không hợp tác, không tuân thủ theo yêu 

cầu của giáo viên và cán bộ, nhân viên 

Nhà trường. 

-Theo tính chất vi phạm và số lần lặp lại (từ 1 lần 

đến 3 lần) sẽ xử lý mức 0 (lao động công ích) đến 5 

(đình chỉ học 1 năm) 

7. Gây gổ và kích động đánh nhau; có hành 

vi đe dọa, tấn công, trả thù và xúc phạm 

danh dự, nhân phẩm, thân thể người khác 

-Mức xử lý từ 2 (khiển trách trước hội đồng toàn 

trường) đến 5 (đình chỉ học 1năm) 

-Tùy mức độ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. 

8. Phá hoại của công và tài sản cá nhân. -Đền bù thiệt hại. 

-Mức xử lý từ 2 (cảnh cáo trước hội đồng kỷ luật  

nhà trường ) đến 5 ( đình chỉ học 1năm ). Tùy theo 

tính chất và mức độ vi phạm. 

9. Có hành vi và lời nói gian dối, bao che -Theo tính chất vi phạm và số lần lặp lại sẽ xử lý 



 

 

không tố giác. mức 0 (lao động công ích) đến 5 ( đình chỉ học 1 

năm )  

10. Leo trèo qua cửa, hàng rào, ban công 

trong khuôn viên Nhà trường 

-Theo tính chất vi phạm và số lần lặp lại từ 01 lần  

đến 03 lần sẽ xử lý mức 0 ( lao động công ích) đến 

5 ( đình chỉ học 1 năm )  

11. Vứt rác, để đồ dùng bừa bãi sai quy định 

ảnh hưởng môi trường sống và học tập. 

-Khắc phục ngay hậu quả. 

-Mức xử lý từ 0 (lao động công ích) đến 5 ( đình 

chỉ học 1 năm ). Tùy theo tính chất và mức độ vi 

phạm. 

12. - Phát ngôn và có hành vi thiếu lịch sự, 

văn hóa. 

-Hành vi thể hiện tình cảm nam – nữ 

không phù hợp 

- Theo tính chất vi phạm và số lần lặp lại sẽ xử lý 

mức 0 ( lao động công ích) đến 5 ( đình chỉ học 1 

năm )  

13. Cố tình mang/ sử dụng điện thoại, laptop 

trong lớp học, phòng bán trú sai quy định 

hoặc chưa được sự cho phép của giáo 

viên. 

-Tạm thu 1 tuần. 

-Theo số lần lặp lại từ 01 lần đến 03 lần sẽ xử lý 

mức 1 (khiển trách trước lớp ) đến 5 ( đình chỉ học 

1 năm) 

14. Vào lớp muộn sau hiệu lệnh chuông. -Theo tính chất vi phạm và số lần lặp lại từ 01 lần 

đến 03 lần sẽ xử lý mức 0 (lao động công ích) đến 5 

( đình chỉ học 1 năm )  

15. Không mặc đồng phục, đeo thẻ học sinh 

đúng quy định. 

- Gọi điện thoại cho PHHS mang quần áo đồng 

phục đến trường. (Trong trường hợp PHHS không 

mang đồng phục đến trường, Nhà trường sẽ đình 

chỉ buổi học ngày hôm đó của HS, đồng thời HS 

phải viết cam kết có ý kiến xác nhận của PHHS). 

- Theo tính chất vi phạm và số lần lặp lại từ 01 lần 

đến 03 lần sẽ xử lý mức 0 ( lao động công ích) đến 

5 ( đình chỉ học 1 năm ) 

16. Nghỉ, bỏ/ trốn học; vi phạm các quy định 

giờ học ;… 

-Theo tính chất vi phạm và số lần lặp lại từ 01 lần 

đến 03 lần sẽ xử lý mức 0 (lao động công ích) đến 5 

( đình chỉ học 1 năm ) 

17. Đặt mua đồ ăn / uống vặt bên ngoài dưới 

mọi hình thức trong thời gian  học tập tại 

trường. Mang đồ ăn uống vào lớp trong 

các giờ học/ tự học. 

-Yêu cầu mang ngay ra khỏi lớp học. 

-Theo tính chất vi phạm và số lần lặp lại từ 01 lần 

đến 03 lần sẽ xử lý mức 4 (đình chỉ học 1 tuần) đến 

5 (đình chỉ học 1 năm) 



 

 

18. Ngủ trong giờ, không chép bài, nói tự do, 

làm việc riêng, gây rối… 

-Theo tính chất vi phạm và số lần lặp lại từ 01 lần 

đến 03 lần sẽ xử lý mức 0 (lao động công ích) đến 5 

( đình chỉ học 1 năm ) 

19. Không chuẩn bị cho giờ học (sách vở, bài 

tập) 

 

-Theo tính chất vi phạm và số lần lặp lại từ 01 lần 

đến 03 lần sẽ xử lý mức 0 (lao động công ích) đến 5 

( đình chỉ học 1 năm ) 

20. Không trung thực trong học tập, thi cử 

 (căn cứ theo Nội quy kỳ thi). 

-Bị điểm 0 (không) bài kiểm tra/ bài thi đó. 

-Kỷ luật mức 3(cảnh cáo toàn/ cấp trường) đến 5 

(đình chỉ học 1 năm ).  

21. Gây ồn ào, âm lượng quá mức cho phép 

trong giờ nghỉ trưa, các không gian học 

tập khác,… 

-Theo tính chất vi phạm và số lần lặp lại từ 01 lần 

đến 03 lần sẽ xử lý mức 0 (lao động công ích) đến 5 

(đình chỉ học 1 năm ) 

22. Tự ý bỏ giờ bán trú,  vào sau giờ nghỉ bán 

trú 10 phút, có thái độ bất hợp tác với 

GVBT.... 

-Theo tính chất vi phạm sau 03 lần, từ chối dịch vụ 

bán trú. 

 

Chú ý:  

- Các trường hợp vi phạm Nội quy tùy theo tính chất cũng như số lần vi phạm 

hoặc tái phạm, Nhà trường sẽ xem xét hình thức kỷ luật cao nhất. 

        BAN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG 

 

      


