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Nề nếp
Ra vào
lớp

Stt
1

(Thực hiện từ 17/01/2022)
Nội dung
Nghỉ học hoặc vào lớp muộn

2

Đang học tự ý rời lớp bỏ tiết học

Trang
phục

3

Không mặc áo đồng phục, quần dài sẫm màu

4

Không quàng khăn đỏ hoặc không đeo thẻ

Đồ dùng
thiết bị
học tập

5

Bàn học không gọn gàng hoặc thiếu đồ dùng học tập

6
7

Ý thức
học tập

8
9
10

Không bật camera, bật nhưng diều chỉnh không đúng góc độ,
hoặc bật, tắt microphone không theo sự hướng dẫn của giáo viên
Làm việc riêng (nói, chát tự do,chia sẻ nội dung không liên quan
đến bài học, ăn, uống, đi lại...)
Không ghi bài đầy đủ hoặc không làm bài tập,nhiệm vụ về nhà
Chưa hăng hái tham gia các hoạt động học tập, không phản hồi
hoặc phản hồi chậm theo yêu cầu của giáo viên.
Không trung thực trong học tập (chép bài của bạn, không tự
làm, đọc lời giải trong sách tham khảo,...), thiếu lễ phép.

- Nếu học sinh nghỉ học có phép giáo viên chủ nhiệm gửi tin nhắn xin phép của phụ
huynh lên nhóm Zalo GVCN và báo với giáo viên bộ môn trước buổi học.
- Trừ 2 điểm đối với một lỗi vi phạm /1 học sinh.
- Tổng số điểm 01 tiết học là 50 điểm. Giáo viên bộ môn chấm điểm từng tiết học
trên sổ đầu bài (Nếu số điểm trừ vượt quá 50 điểm thì chấm điểm 0).
- Điểm một tuần thi đua được tính bằng 200 điểm trừ đi số điểm đã bị trừ trong
các tiết học trong tuần đó (Nếu số điểm trừ vượt quá 200 điểm thì tính điểm 0).
- Liên đội, BGH kiểm tra nề nếp học tập của học sinh mỗi tuần ít nhất 2 lần/1 lớp. Tổng
hợp điểm thi đua báo cáo giáo viên chủ nhiệm trước giờ sinh hoạt thứ bảy hàng tuần.

