
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NỘI QUY LỚP HỌC TRỰC TUYẾN 

(Dành cho học sinh trường THPT Thanh Hòa năm học 2021-2022) 

   

  Căn cứ vào 09/2021/TT-BGDĐT ngày 13/3/2021 của Bộ GD&ĐT về quy định về 

quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục 

thường xuyên;   

  Căn cứ công văn số 2566/KH-SGDĐT ngày 20/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về việc xây dựng Kế hoạch tổ chức dạy và học năm học 2021-2022 trong các cơ sở 

giáo dục đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

  Để việc học trực tuyến đạt hiệu quả cao, học sinh trường THPT Thanh Hòa khi 

tham gia các lớp học trực tuyến cần thực hiện đầy đủ nội quy sau: 

  1. Tham gia đầy đủ các buổi học theo thời khóa biểu, ngồi vào bàn học trước 5 

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 phải xin phép GVCN và GVBM. 

  2. Không bật các thiết bị khác trong máy tính, điện thoại hoặc làm việc riêng trong 

giờ học. Tuyệt đối không cho người khác tên truy cập và mật khẩu để vào trong lớp học. 

  3. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và tài liệu theo yêu cầu, trang phục nghiêm chỉnh. Khi 

đã vào giờ học không ra khỏi phòng. 

  4. Ghi chép bài, đọc tài liệu, làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của giáo viên. Tắt 

micro khi nghe thầy/cô giảng; bật micro khi được mời tương tác hoặc có ý kiến phát biểu. 

  5. Nghiêm túc, trung thực trong học tập, khi thực hiện kiểm tra, đánh giá của giáo 

viên.  

  6. Không tùy tiện chia sẻ hình ảnh lớp học cho người khác hoặc đưa lên mạng xã 

hội. Cấm lưu hành, sử dụng, đăng tải những nội dung xấu, bạo lực, phản cảm, đồi trụy, 

xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự của giáo viên, học sinh, uy tín của nhà trường. 

           HIỆU TRƯỞNG 

 

 

             Trương Thanh Bình 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NỘI QUY DẠY HỌC TRỰC TUYẾN 

(Dành cho giáo viên trường THPT Thanh Hòa năm học 2021-2022) 

  Căn cứ vào 09/2021/TT-BGDĐT ngày 13/3/2021 của Bộ GD&ĐT về quy định về 

quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục 

thường xuyên;   

  Căn cứ công văn số 2566/KH-SGDĐT ngày 20/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về việc xây dựng Kế hoạch tổ chức dạy và học năm học 2021-2022 trong các cơ sở 

giáo dục đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-THPT ngày 26/8/2021 của hiệu trưởng trường THPT Thanh 

Hòa về dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh tạm nghỉ học trực tiếp tại trường để 

phòng, chống dịch bệnh covid 19. 

 

  1. Chuẩn bị bài giảng đảm bảo nội dung dạy học theo chương trình của Bộ 

GD&ĐT.  

  2. Trang phục lịch sự, nghiêm túc, có không gian giảng dạy đảm bảo theo quy định.  

  3. Kiểm tra thiết bị, đường truyền, micro, đăng nhập trước buổi giảng 10 phút để 

đảm bảo kết nối, đảm bảo tính an toàn, bảo mật cho tiết học. Khi bắt đầu bài giảng, nhấn 

nút “record” (ghi âm) toàn bộ bài giảng, cập nhật tiến trình dạy học. 

  4. Tổ chức giờ học trực tuyến để giảng bài và hướng dẫn học sinh học tập; giao 

nhiệm vụ học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; theo dõi và hỗ trợ 

học sinh khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; tư vấn, hỗ trợ, trả lời 

câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học sinh. 

  5. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập trực tuyến của học sinh được 

thực hiện trong quá trình dạy học.  



  6. Chấp hành quy chế chuyên môn của nhà trường như việc giảng dạy trực tiếp trên 

lớp.  

 7. Giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc học sinh học bài theo đúng 

thời khóa biểu, phối hợp với giáo viên bộ môn để quản lý việc học tập của học sinh, tùy 

từng mức độ có kế hoạch đánh giá hạnh kiểm của học sinh trong quá trình học trực tuyến. 

  Trên đây là nội quy dạy học trực tuyến yêu cầu giáo viên thực hiện nghiêm túc. 

          HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

             Trương Thanh Bình 

 


