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NỘI QUY HỌC SINH 
 
ĐIỀU 1: CHUYÊN CẦN 

 Đúng giờ: Học sinh có mặt tại lớp đúng giờ quy định: 7:25 (buổi sáng), 12:55 (buổi chiều). 

 Ra vào trường: Học sinh không ra ngoài cổng trường trong các giờ học chính khóa (trừ các giờ học sử dụng 
cơ sở vật chất của Trường Đại học Ngoại ngữ). Những trường hợp đặc biệt cần ra ngoài thì phải có giấy xin 
phép được giáo viên bộ môn đồng ý và giám hiệu trực phê duyệt. 

 Nghỉ học: Phải có giấy xin phép do phụ huynh viết gửi giáo viên chủ nhiệm lớp. Trong những trường hợp đột 

xuất, phụ huynh có thể gọi điện xin phép giáo viên chủ nhiệm và gửi giấy xin phép sau. Học sinh không được 
tự ý nghỉ học hoặc bỏ tiết học. 

ĐIỀU 2: TÁC PHONG 

 Đồng phục: Học sinh phải mang thẻ học sinh, mặc đồng phục theo quy định của Nhà trường và phù hợp với 
môi trường công sở. 
Học sinh nam: Áo sơ mi đồng phục, quần sẫm màu.  
Học sinh nữ: Áo sơ mi đồng phục, quần sẫm màu hoặc váy đồng phục.  
Giày dép: Giày hoặc dép có quai hậu. 
Lưu ý: Trời rét học sinh mặc áo khoác đồng phục mùa đông, trừ trường hợp rét đậm, rét hại. 

 Đầu tóc: Không nhuộm tóc và không để tóc theo các kiểu cá biệt. 
ĐIỀU 3: HÀNH VI VÀ NGÔN NGỮ ỨNG XỬ 

 Phải lễ độ, trung thực và thân thiện với các thầy cô giáo và cán bộ, công nhân viên Nhà trường; lễ phép và 
sẵn sàng giúp đỡ khách đến thăm và làm việc tại Trường. 

 Đoàn kết, thân ái và giúp đỡ nhau vươn lên trong học tập; không gây gổ đánh nhau; không gây rối trật tự an 
ninh trong Trường và nơi công cộng. 

 Ứng xử lành mạnh, văn minh trên không gian trực tuyến đúng theo quy định của bộ quy tắc ứng xử do Bộ 
Thông tin và Truyền thông ban hành  

 Tuân thủ luật giao thông khi tham gia giao thông. 

 Những hành vi học sinh không được làm: nói tục, chửi bậy; hút thuốc lá, uống rượu, bia và sử dụng các 
chất kích thích; sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử cầm tay trong giờ học, giờ kiểm tra và buổi tập trung 
toàn trường khi không được cho phép; các hành vi bạo lực trong nhà trường và ngoài xã hội; đưa thông tin 
thiếu lành mạnh, không chính xác lên các phương tiện truyền thông; các hành vi thể hiện tình cảm quá mức, 
không phù hợp với thuần phong mỹ tục; chơi bóng trong khuôn viên trường; tự ý đưa người ngoài vào khu 
vực trường; thiếu nghiêm túc trong các hoạt động tập trung toàn trường. 

ĐIỀU 4: HỌC TẬP VÀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA 

 Học tập: Tuân theo yêu cầu của giáo viên khi học trực tiếp tại trường và trực tuyến; ngồi đúng vị trí; mang 
đầy đủ sách vở và các dụng cụ học tập; tập trung nghe giảng và tích cực tham gia xây dựng bài; làm bài tập 
về nhà đầy đủ; không nói chuyện và không làm việc riêng; không ra vào tự do. 

 Kiểm tra, thi cử, tuyển sinh: Phải trung thực, nghiêm túc và thực hiện đúng quy định về thi và kiểm tra của 
trường, quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

 Hoạt động ngoại khóa: Mỗi học sinh được lựa chọn tham gia một câu lạc bộ, phải có đơn và được giáo viên 

chủ nhiệm đồng ý; các câu lạc bộ chỉ được phép hoạt động theo thời gian và địa điểm đã được nhà trường 
phê duyệt; các hoạt động tham quan dã ngoại phải được Hiệu trưởng cho phép. 

ĐIỀU 5: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ TÀI SẢN 

 Vệ sinh môi trường: Có ý thức giữ vệ sinh trường lớp; phải bỏ rác vào đúng nơi quy định; không viết và vẽ 
bậy lên mặt bàn; không bôi bẩn tường và sàn nhà. 

 Bảo vệ tài sản cá nhân: Luôn chú ý giữ gìn, bảo vệ tài sản cá nhân; không đem nhiều tiền hoặc những đồ 
vật đắt tiền đến trường. 

 Bảo vệ của công: Giữ gìn tài sản của nhà trường; sử dụng các trang thiết bị theo đúng hướng dẫn; không 
được tự ý sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường; nếu làm mất hoặc làm hư hỏng tài sản của nhà trường thì 
phải bồi thường; không trèo cây, hái hoa, bẻ cành trong khuôn viên trường và nơi công cộng. 

 Tiết kiệm điện, nước: Tắt các thiết bị điện và khóa vòi nước khi không sử dụng; đóng cửa sổ và cửa ra vào 
nếu phòng học đang sử dụng điều hòa. 

                     Hà Nội, ngày 27  tháng 8  năm 2021 
HIỆU TRƯỞNG 


