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Điều 1: Học sinh tham gia đầy đủ các giờ học trực tuyến; Học sinh ngồi vào bàn học 

trước 5 phút để đảm bảo kết nối sẵn sàng trước khi tiết học bắt đầu. Vào trễ phải xin phép 

GVBM, nghỉ học phải xin phép GVCN. 

Điều 2: Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và tài liệu theo yêu cầu. 

Điều 3: Đăng nhập tài khoản được cấp, KHÔNG cung cấp tài khoản cá nhân cho người 

khác. 

Điều 4: Camera đặt chế độ mở (tùy theo cầu của thầy cô); và micro đặt ở chế độ tắt 

khi cần phát biểu thì dùng chức năng giơ tay và bật và micro khi giáo viên đồng ý. Lễ 

phép khi phát biểu, ngôn từ chuẩn mực khi trao đổi với thầy cô và bạn trong lớp 

Điều 5: Không làm việc riêng, không nhắn tin nói chuyện( ngoài chức năng hỏi, trao đổi 

bài), không ăn trong giờ học. Không bật các thiết bị, chương trình khác trên thiết bị kết 

nối; ti vi, hệ thống nghe nhạc. 

Điều 6: Vị trí ngồi học phải có đủ ánh sáng, không gian yên tĩnh, ít người qua lại camera. 

Ngồi học phải ngay ngắn và tập trung như khi học trên lớp 

Điều 7: Trang phục gọn gàng, lịch sự, rời lớp phải xin phép thầy cô. 

Điều 8: Chuẩn bị tốt nội dung trước mỗi bài học theo yêu cầu của giáo viên. Trong giờ 

học phải tích cực chủ động phát biểu, trao đổi bài, ghi chép nội dung bài học vào vở. Sau 

mỗi bài học phải tự giác học bài, ôn bài và hoàn thành các yêu cầu của giáo viên bộ môn. 

Điều 9: Kết quả kiểm tra, đánh giá bằng điểm số và nhận xét của giáo viên trong quá 

trình học trực tuyến sẽ tham gia đánh giá vào học kỳ và năm học. 

Điều 10: Học sinh thực hiện nghiêm túc nội quy được biểu dương, khen thưởng. Các 

trường hợp vi phạm tùy mức độ sẽ bị xử lý theo quy định. Tinh thần, thái độ học tập của 

học sinh trong thời gian học trực tuyến là một trong những cơ sở để xét hạnh kiểm cuối 

học kỳ, hay cuối năm học.                                                                                        

                                                                                                      

 


