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NỘI QUY VỀ VIỆC DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN 

Thực hiện Công văn hỏa tốc số 212/UBND-KGVX của UBND tỉnh Hưng Yên 

ngày 31 tháng 01 năm 2021 V/v cho phép học sinh mầm non, phổ thông và giáo dục 

thường xuyên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 158/SGDĐT – 

CTTT – GDCN  của Sở GD & ĐT Hưng Yên  V/v cho phép trẻ em, học sinh nghỉ học và 

tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tại các cơ sở giáo dục. Để đảm bảo chất 

lượng các giờ dạy, quản lý học sinh có hiệu quả, thực hiện tốt công tác kiểm tra và đánh 

giá. Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức xin thông báo tới các thầy cô giáo, học 

sinh và quý phụ huynh một số nội quy lớp học trực tuyến như sau: 

I . Đối với giáo viên 

1. Thực hiện soạn bài có chất lượng, được Tổ trưởng (Tổ phó) phê duyệt trước khi 

thực hiện tiết giảng. Thiết lập phòng học trực tuyến trước khi tiết dạy diễn ra. 

2. Mỗi tiết dạy không quá 45 phút để không ảnh hưởng đến tiết dạy của giáo viên 

tiếp theo và học sinh có thời gian nghỉ ngơi. 

3. Giáo viên thực hiện lưu tiết dạy, phiếu bài tập,…tập hợp thành thư mục, nộp 

cho ban chuyên môn khi có yêu cầu. 

4. Công tác quản lý học sinh: Giáo viên thực hiện điểm danh học sinh và chấm 

điểm sổ đầu bài như bình thường. Kịp thời thông báo với giáo viên chủ nhiệm các trường 

hợp học sinh vắng, thiếu nghiêm túc nhằm phối hợp quản lý học sinh. 

5. Khi tham gia dạy tại trường tuyệt đối không được tụ tập đông người, chỉ có 01 

giáo viên/phòng; Lên lớp đúng vị trí lớp theo thời khóa biểu để thuận lợi cho công tác 

kiểm tra, giám sát của nhà trường. 

6. Công tác kiểm tra, đánh giá: trong quá trình giảng dạy qua internet, giáo viên có 

thể thực hiện kiểm tra thường xuyên, còn kiểm tra định kì sẽ được thực hiện khi học sinh 

đi học trở lại. 

7. Giáo viên chủ nhiệm tích cực phối hợp với giáo viên bộ môn và cha mẹ học 

sinh trong công tác quản lý, giáo dục học sinh. 



II. Đối với học sinh 

1. Tham gia đầy đủ các buổi học theo thời khóa biếu; đọc tài liệu và thực hiện các 

hoạt động trước buổi học theo yêu cầu của giáo viên. 

2. Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ, kiểm tra kết nối mạng và tiến hành đăng nhập 

hệ thống trước khi tiết học bắt đầu từ 02 - 05 phút. 

3. Học sinh vắng phải có lý do chính đáng, phải xin phép giáo viên chủ nhiệm, 

giáo viên bộ môn và được đồng ý. Những học sinh vắng không có lý do sẽ chịu các hình 

thức xử lý theo quy định của lớp, của nhà trường. 

4. Chức năng micro luôn ở chế độ tắt, camera của học sinh luôn đặt ở chế độ mở, 

chỉ giáo viên dạy mới có quyền điều khiển các chức năng này. 

5. Học sinh cần đặt tên tài khoản Zoom đúng họ và tên đầy đủ của mình. Không 

chia sẻ mật khẩu lớp học cho người khác. 

6. Bố trí phòng học hợp lý, yên tĩnh, ngồi học ngay ngắn và tập trung; trang phục 

lịch sự; không bật các thiết bị, chương trình khác trên máy tính; tuyệt đối không vẽ lên 

màn hình, không phát ngôn tự do hoặc làm việc riêng trong giờ học. 

7. Đề nghị các học sinh tăng cường tương tác, nghiêm túc học tập để lĩnh hội đầy 

đủ kiến thức theo yêu cầu. 

III. Đối với phụ huynh học sinh 

1. Sắp xếp vị trí ngồi học cho con trong một không gian phù hợp, yên tĩnh, riêng tư, 

thoải mái. 

2. Chuẩn bị đầy đủ thiết bị, đảm bảo đường truyền internet…Hỗ trợ các con khi cần 

thiết. 

3. Nếu phụ huynh tham gia học cùng con, xin vui lòng ngồi ở vị trí phù hợp và giữ 

yên lặng trong suốt buổi học, không để hình ảnh xuất hiện trên màn hình. Không 

ghi âm, ghi hình lớp học trực tuyến khi chưa được sự đồng ý của giáo viên và học 

sinh. 

4. Kết hợp với GVBM, GVCN để quản lí và đôn đốc học sinh tham gia lớp học đầy 

đủ và nghiêm túc. 

Trên đây là nội quy về việc dạy và học trực tuyến, đề nghị tất cả các thầy, cô giáo, 

phụ huynh và học sinh thực hiện nghiêm túc nội quy trên. 

Trân trọng cám ơn!. 

    


