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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NỘI QUY HỌC ONLINE  

1. Học viên chuẩn bị máy tính cá nhân hoặc điện thoại, đăng nhập tài khoản 

lớp học trước 10 phút (kiểm tra micro, camera sẵn sàng, ổn định đường truyền). 

Nghỉ học hoặc vào muộn phụ huynh học sinh phải xin phép giáo viên chủ nhiệm 

và giáo viên bộ môn. 

2. Học viên phải dùng tên thật của mình (theo đúng danh sách của nhà 

trường) trong suốt quá trình học online. Tuyệt đối không cho ID cho các bạn 

trường khác hoặc người lạ vào trong lớp học. 

3. Học viên mặc trang phục nghiêm chỉnh. Ngồi học ngay ngắn và tập trung 

như khi học trực tiếp trên lớp. Khi đã vào giờ học, tuyệt đối không xin đi vệ sinh 

hay ăn uống phản cảm. 

4. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và tài liệu học tập theo yêu cầu của môn học. 

Tự giác ghi chép bài học đầy đủ. 

5. Trong giờ học, học viên bật/tắt camera và microphone khi giáo viên chỉ 

định hoặc mời tham gia trao đổi/trình bày nội dung liên quan bài học. Khi muốn 

phát biểu thì nhấn nút giơ tay, mở micro và phát biểu. Tuyệt đối không nói leo khi 

giáo viên giảng bài. Học viên không thực hiện theo yêu cầu của giáo viên (đã nhắc 

nhiều lần), giáo viên sẽ mời ra khỏi tiết học và thông báo cho giáo viên chủ nhiệm 

xử lý. Trường hợp học viên có lý do chính đáng sẽ được giáo viên linh động giải 

quyết. 

 6. Không bật các thiết bị, chương trình khác trên máy tính, để điện thoại 

chế độ im lặng, không làm việc riêng trong khi tham gia lớp học. Không tự ý ghi 

âm/ghi hình bài giảng, không chia sẻ nội dung bài học, đường link cho người khác 

ngoài lớp khi chưa được phép của giáo viên.  

7. Học viên phải nghiêm túc chuẩn bị bài, làm bài và chụp hình bài vở gửi 

đúng địa chỉ cho giáo viên theo yêu cầu. 

8. Tạm biệt và nhấn phím rời lớp học ngay khi kết thúc giờ học.  

9. Yêu cầu 100% học viên đã đăng ký học phải thực hiện nghiêm túc nội 

quy trên. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.  

10. Các tiết học online sẽ được tính như tiết học chính khóa. Sau khi hết 

đợt nghỉ dịch, nhà trường sẽ có thông báo và tổ chức dạy học đúng quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

  


