TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC C
NỘI QUY LỚP HỌC TRÊN ỨNG DỤNG ZOOM
Để đảm bảo việc học tập trực tuyến trên ứng dụng Zoom đạt hiệu quả và có
chất lượng, Trường THPT Mỹ Đức C đề nghị giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh
thực hiện nghiêm túc các quy định sau:
I/ Đối với Giáo viên:
1. Trang phục lịch sự nghiêm túc, sử dụng phông nền phù hợp và ngồi nơi yên tĩnh.
2. Chuẩn bị giáo án, bài tập đầy đủ trước khi có tiết dạy.
3. Điểm danh HS trước khi bắt đầu tiết học.
4. Thực hiện tiết dạy theo đúng thời khóa biểu.
5. GV dạy ghi chép lưu minh chứng lớp, tiết học đã thực hiện; kê khai lịch báo giảng
trên trang CSDL ngành.
6. GVCN ghi chép lưu minh chứng lớp học như: tiết chưa dạy, HS vào muộn, HS bỏ
tiết… để báo cáo BGH vào thứ 7 hàng tuần.
II/ Đối với học sinh
1. Trang phục lịch sự nghiêm túc, sử dụng phông nền phù hợp và ngồi nơi yên tĩnh.
2. Chủ động chuẩn bị bài theo yêu cầu của giáo viên và các nội dung chưa hiểu để
nhờ giáo viên trợ giúp, hướng dẫn.
3. Chuẩn bị sách vở, bài tập đã làm, vở ghi, bút viết đầy đủ trước khi buổi học bắt
đầu.
4. Đăng nhập vào lớp trước 5 phút, kiểm tra micro, camera sẵn sàng, ổn định đường
truyền.
5. Sử dụng họ và tên đầy đủ, ảnh đại diện thật khi vào lớp trên Zoom (không sử dụng
Nick name, tên hoặc ký hiệu viết tắt, ký hiệu riêng).
6. Tắt micro khi lớp học bắt đầu, khi muốn phát biểu thì nhấn nút giơ tay, mở micro
và phát biểu. Tuyệt đối không nói leo khi thầy/cô giảng bài.
7. Tự giác ghi chép, sửa bài, học bài nghiêm túc.
8. Tuyệt đối KHÔNG CHAT những nội dung không liên quan đến bài học trên cửa
sổ Zoom làm gián đoạn việc dạy của thầy cô và ảnh hưởng tới lớp học. Không làm

việc riêng trong quá trình học, không sử dụng các ứng dụng bên ngoài hoặc vẽ lên
các tài liệu giáo viên chia sẻ.
9. Không chia sẻ nội dung bài học, đường link cho người khác ngoài lớp khi chưa
được phép của giáo viên.
10. Nắm rõ lịch học và các yêu cầu của giáo viên.
11. Việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện trong quá trình học online.
12. Cuối mỗi giờ học, học sinh chụp lại vở và gửi cho thầy cô (địa chỉ gửi theo yêu
cầu của GV)
13. Các tiết học online là các tiết học chính khóa theo quy định của Bộ GDĐT.
14. Yêu cầu 100% học sinh phải thực hiện nghiêm túc các nội quy trên. Nếu vi phạm
sẽ bị xử lý kỷ luật và xem xét hạnh kiểm cuổi kỳ, cuối năm học.
III/ Đối với cha mẹ học sinh
1. Cha mẹ học sinh tạo điều kiện, trang bị đầy đủ phương tiện học tập cho các con
như máy tính để bàn có camera và âm thanh, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông
minh (nên mua máy tính để việc học sẽ thuận hơn) . Nếu con nào không bật camera
theo yêu cầu của thầy cô hoặc không thực hiện đúng nội quy sẽ không được tiếp tục
tham gia học. Thầy cô sẽ mời con ra khỏi lớp và đề nghị GVCN đánh giá hạnh kiểm.
2. Theo dõi và nhắc nhở các con học theo thời khóa biểu và làm bài tập đầy đủ.
3. Giữ liên lạc thường xuyên với GVCN để trao đổi, cập nhật tình hình học tập của
con. Thông báo thường xuyên tình hình sức khỏe các con, công tác phòng dịch Covid
19 và các vướng mắc trong quá trình học online với GVCN lớp để tìm cách xử lý.
Trên đây là nội quy của nhà trường về học trực tuyến qua phần mềm Zoom,
đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nghiêm túc thực hiện. CMHS phối
hợp để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới.
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