
NỘI QUY DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN 

(Dành cho giáo viên và học sinh trường THPT Nam Hà) 

1. Đối với Giáo viên  

1.1 Giáo viên bộ môn 

Giáo viên dạy học trực tuyến thực hiện các hoạt động: 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 với các quy định cụ thể như sau: 

- Trang phục phù hợp theo Quy định của trường. 

- Cài đặt phần mềm Microsoft Teams trên máy tính và nắm được cách sử 

dụng như đã được tập huấn và tài liệu hướng dẫn kèm theo. 

- Lên lịch giảng dạy trên phần mềm đúng thời gian và thời khoá biểu. 

- Lên lớp đúng thời gian gian quy định (Đề nghị Giáo viên có mặt trước 

giờ học 10 phút để chuẩn bị). 

- Chuẩn bị học liệu gồm: File PowerPoint bài giảng và tài liệu, bài tập, bài 

kiểm tra… (nếu cần). 

- Điểm danh, ghi sổ đầu bài cuối mỗi tiết, đồng thời sao chép liên kết bài 

giảng đã được ghi âm, ghi hình (nếu có). 

1.2 Giáo viên chủ nhiệm 

- Thực hiện hồ sơ sổ sách như giảng dạy chính khoá và tổ chức sinh hoạt 

chủ nhiệm theo thời khoá biểu. 

- Có mặt tại phòng học trước giờ học sinh bắt đầu học 10 phút, kiểm diện, 

liên hệ học sinh vắng và bàn giao lớp học cho giáo viên bộ môn (có thể rời lớp 

khi đã thực hiện xong nhiệm vụ được giao). 

- Thống kê báo cáo, đối chiếu sĩ số, tình hình học tập của lớp chủ nhiệm 

với quản sinh, rà soát điểm thi đua của lớp và có trách nhiệm liên hệ phụ huynh 

trao đổi tình hình học tập của học sinh. 

- Báo cáo kịp thời những trường hợp không tham gia học tập trực tuyến, 

những trường hợp học sinh vắng thường xuyên để lãnh đạo nhà trường có biện 

pháp trao đổi với Cha-Mẹ học sinh. 

2. Đối với học sinh 

Học sinh học tập trực tuyến thực hiện các hoạt động sau: tham dự giờ học 

trực tuyến do giáo viên tổ chức; thực hiện các hoạt động học tập và kiểm tra, 

đánh giá theo yêu cầu của giáo viên; khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy 

học trực tuyến; đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi đối với giáo viên và các học sinh 

khác với các quy định cụ thể như sau: 



2 

 

2.1 100% học sinh trưởng THPT Nam Hà có trách nhiệm tham gia học tập 

trực tuyến theo quy định. 

2.2 Chịu trách nhiệm với tài khoản Microsoft Teams do trường cấp, tài 

khoản này chỉ dùng cho việc học, trao đổi tài liệu học tập với thầy, cô và bạn bè. 

Không tự ý cho, cho mượn tài khoản, không dùng tài khoản để tham gia các 

trang mạng xã hội. 

2.3 Mặc trang phục nghiêm túc khi tham gia học tập như khi đến trường. 

2.4 Vào vị trí học tập, chuẩn bị máy tính cá nhân hoặc điện thoại, đăng 

nhập sẵn tài khoản vào lớp học trước giờ học tối thiểu 5 phút. Đến giờ học giáo 

viên sẽ khoá phòng học trên phần mềm, học sinh nghỉ học hoặc vào học trễ, phụ 

huynh học sinh phải xin phép và thông báo với giáo viên chủ nhiệm lớp. 

2.5 Khi đã vào phòng học không tư ý rời vị trí, không làm việc cá nhân 

(ăn uống, nói chuyện ….) hoặc thực hiện những vấn đề phản cảm trước Camera. 

2.6 Bật/tắt camera trong suốt thời gian tham gia học trực tuyến hoặc khi 

giáo viên có yêu cầu, nếu không bật camera, theo quy định sẽ không được tiếp 

tục tham gia học tập và giáo viên bộ môn mời ra khỏi lớp. 

2.7  Chuẩn bị vở, sách giáo khoa như đi học chính khoá. 

2.8 Tuyệt đối không nhắn những nội dung không liên quan đến bài học 

trên cửa sổ Microsoft Teams làm gián đoạn việc dạy của thầy cô và ảnh hưởng 

tới lớp học. Nếu có ý kiến học sinh giơ tay, bật microphone và trao đổi trực tiếp 

với thầy cô. Học sinh vi phạm sẽ được mời ra khỏi lớp.  

2.9 Tham gia thực hiện các bài kiểm tra thường xuyên và định kỳ theo yêu 

cầu của giáo viên bộ môn. 

2.10 Các tiết học trực tuyến, điểm các bài kiểm tra thường xuyên, kiểm tra 

định kỳ sẽ được tính như tiết học chính khóa theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

3. Đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Nam Hà 

Phân công thành viên Ban chấp hành thực hiện công tác quản sinh, kiểm 

diện theo kế hoạch thi đua được lãnh đạo nhà trường phê duyệt. 

Phản ánh kịp thời những vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ để lãnh đạo nhà trường có biện pháp giải quyết kịp thời. 

 Trên đây là một số quy định về việc giảng dạy và học tập trực tuyến của 

trường THPT Nam Hà./. 

        Hiệu trưởng 

             


