Trường Tiểu học ……………….., tổ chức đồng tài trợ xã hội
văn phòng đăng ký tại …………………….

QUY TẮC TỔ CHỨC
QUY CHẾ NHÀ TRƯỜNG

1. Quyền và nghĩa vụ của học sinh
Học sinh có quyền:












được giáo dục, phát triển nhân cách dựa vào tài năng, trí tuệ và năng lực thể chất
của bản thân;
bày tỏ quan điểm và đánh giá của bản thân về tất cả các sự kiện của trường theo
hình thức phù hợp mà không trái với các nguyên tắc đạo đức; quan điểm này cần
được thể hiện dưới hình thức thích hợp và nhà trường phải dành sự quan tâm đúng
mực tới quan điểm này;
được bảo vệ trước sự không thông cảm, thù địch và bạo lực;
được bảo vệ trước các hiện tượng bệnh lý xã hội;
được học tập trong một môi trường lành mạnh;
nghỉ ngơi và giải trí;
được thông báo về tiến độ và kết quả học tập của mình;
được nhà trường hỗ trợ tư vấn về các vấn đề có liên quan đến giáo dục;
yêu cầu sự giúp đỡ hoặc lời khuyên từ bất kỳ nhân viên nào trong trường - nếu trẻ cảm
thấy khó chịu hoặc có bất kỳ rắc rối nào;
thành lập tổ chức học sinh tự quản trong trường (tổ chức quản lý của học sinh), bỏ
phiếu và được bầu vào các tổ chức này, làm việc trong tổ chức đó và làm việc với
hiệu trưởng thông qua tổ chức đó, hiệu trưởng có nghĩa vụ phải xem xét các ý kiến và
đánh giá của các tổ chức tự quản này.

Học sinh có nghĩa vụ:








tuân thủ Quy chế Nhà trường, đặc biệt là các quy tắc trong lớp kỹ thuật, nội quy của
câu lạc bộ và căng tin trường học, các quy định cùng hướng dẫn bảo vệ sức khỏe và
an toàn không chỉ ở trường mà còn ở tất cả các sự kiện của trường được tổ chức bên
ngoài khuôn viên trường (VD: hội thảo đào tạo, du ngoạn, du lịch, khóa học thể thao,
thi đấu, olympic, v.v.);
đến trường hoặc đến các cơ sở giáo dục đầy đủ và học tập nghiêm túc;
làm theo các hướng dẫn của giáo viên và các bộ phận khác trong trường;
không làm xáo trộn khóa học dưới bất kỳ hình thức nào và trong trường hợp vi phạm
nghiêm trọng Quy chế Nhà trường, học sinh có thể được dạy riêng biệt;
giữ gìn sách giáo khoa và đồ dùng học tập, giữ gìn nơi ở, lớp học và các khu vực khác
trong trường sạch sẽ, gọn gàng để bảo vệ tài sản khỏi bị tổn hại;
không phá hoại đồ dùng của bạn học, tuân thủ các nguyên tắc ứng xử phù hợp (học
sinh xúc phạm bằng lời nói hoặc cố ý gây thương tích đối với bạn cùng lớp và nhân
viên trong trường luôn bị coi là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và bị hạ hạnh kiểm);
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thông báo cho giáo viên của lớp hoặc quản lý trường học nếu có hiện tượng bắt nạt,
công kích qua mạng Internet, phân biệt đối xử và các hiện tượng bệnh lý xã hội khác
hoặc ngăn chặn chúng;
mang theo tất cả sách giáo khoa, đồ dùng học tập và đồ dùng theo yêu cầu của giáo
viên trong ngày hôm đó theo thời khóa biểu;
không mang đến trường những đồ vật không liên quan đến lớp học và có thể gây
thương tích, gây nguy hiểm cho sức khỏe thể chất hoặc tinh thần của trẻ em và thanh
thiếu niên (VD: điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay, thiết bị điện tử
cầm tay, bật lửa, pháo hoa, v.v.), vật dụng không liên quan tới chương trình giáo dục
học đường (SEP) như các vật phẩm có giá trị, số tiền lớn, v.v. Trong trường hợp người
đại diện theo pháp luật của học sinh cho phép con mình mang theo điện thoại di động,
các thiết bị liên lạc hoặc ghi âm khác (sau đây gọi là vật dụng cá nhân), học sinh phải
tắt các vật dụng cá nhân đó và cất trong cặp;
học sinh cất các vật dụng cá nhân của mình trong tủ cá nhân và phải được khóa cẩn
thận. Nếu tủ cá nhân không khóa được, học sinh phải mang các vật dụng cá nhân sát
bên mình để có thể giữ gìn các vật dụng đó. Học sinh có thể chuyển các vật có giá trị
hoặc số tiền lớn cho ban thư ký nhà trường bảo quản;
nhà trường không chịu trách nhiệm đối với các vật dụng cá nhân không liên quan đến
các lớp học và bất kỳ vật dụng cá nhân nào của học sinh bị mất, bị thiệt hại hoặc bị
trộm cắp sẽ do người đại diện theo pháp luật của học sinh xử lý với công ty bảo hiểm
của họ hoặc với các cơ quan hành pháp;
nếu một học sinh vi phạm việc cấm sử dụng các vật dụng cá nhân trong các lớp học,
học sinh đó phải tắt thiết bị liên lạc ngay lập tức theo yêu cầu của nhân viên sư phạm
và mang vật phẩm đến bàn làm việc của nhân viên sư phạm. Trước khi kết thúc tiết
học, học sinh sẽ được giáo viên hướng dẫn lấy lại vật phẩm và phải đặt vào cặp của
mình;
việc không tuân thủ các hướng dẫn của giáo viên được coi là vi phạm nghiêm trọng
Quy chế Nhà trường, vì theo Luật Giáo dục, học sinh có nghĩa vụ phải tuân thủ các
hướng dẫn của nhân viên sư phạm trong trường và tại các cơ sở giáo dục được ban
hành cùng các quy chế pháp lý và Quy chế Nhà trường hoặc các nội quy của trường.
Giáo viên ghi lại thông tin này vào sổ liên lạc của học sinh và thông báo rõ ràng cho
người đại diện theo pháp luật (qua điện thoại, email). Hành vi vi phạm quy chế và
không tuân thủ hướng dẫn của nhân viên sư phạm sẽ bị xử lý theo các quy định của
Quy chế Nhà trường;
khi sử dụng các thiết bị CNTT, học sinh phải sử dụng có trách nhiệm, hợp tác với giáo
viên và nhân viên khác trong trường trong việc bảo vệ hệ thống dữ liệu và thông tin
của trường khỏi bị nhiễm vi-rút, bị truy cập trái phép, hư hỏng, mất mát, lạm dụng hoặc
trộm cắp; tất cả học sinh có nghĩa vụ sử dụng hệ thống máy tính của trường một cách
hợp pháp và hợp đạo đức, sử dụng thiết bị di động cho giáo dục, chụp ảnh hoặc
quay video trong khuôn viên trường chỉ khi có sự cho phép của giáo viên hoặc quản
lý trường học;
có mặt đúng giờ và kịp thời trước các tiết học, nộp sổ liên lạc của học sinh cho giáo
viên;




nhanh chóng bắt kịp kế hoạch học tập khi trở lại trường sau khi bị ốm; để làm được
điều này, học sinh có thể nhờ giáo viên tư vấn theo quy định;
bảo vệ sức khỏe của bản thân và bạn cùng lớp của mình; cấm hút thuốc, uống đồ
uống có cồn và sử dụng các chất gây hại cũng như gây nghiện; ngoài ra cấm tàng
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trữ hoặc phân phối bất kỳ chất gây nghiện nào trong trường và tại các sự kiện do
trường tổ chức;
không mang đến trường bất kỳ vật dụng nào gây nguy hiểm, đe dọa đến sức khỏe và
tính mạng như vũ khí, chất nổ, pháo hoa và các vật phẩm tương tự khác không liên
quan trực tiếp đến các lớp học và có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự an toàn
của học sinh hoặc của người khác;
bất kỳ thương tích nào xảy ra có liên quan đến các hoạt động của trường phải được
báo cáo cho giáo viên, giáo viên chủ nhiệm hoặc một nhân viên khác trong trường
ngay lập tức; bất kỳ trường hợp nào báo cáo chậm trễ sẽ không được nhà trường
chấp nhận;
sử dụng sách giáo khoa, đồ dùng học tập và tài sản của trường một cách cẩn thận;
trong trường hợp cố ý gây thiệt hại cho tài sản, người đại diện theo pháp luật của học
sinh sẽ phải cung cấp bồi thường bằng tiền hoặc hình thức khác;
đi học đầy đủ và đúng giờ, ăn mặc phù hợp và sạch sẽ, tuân thủ các quy tắc vệ sinh,
mang giày phù hợp có đế không màu, không mang giày thể thao, để quần áo và mũ
trong phòng thay đồ, không mặc quần áo và phụ kiện thể hiện sự phân biệt chủng tộc,




có thái độ tiềm ẩn nguy cơ hoặc hành vi cực đoan;
rời khỏi trường học trái phép trong các lớp học buổi sáng và buổi chiều; học sinh chỉ
được ở lại trường khi có sự cho phép của giáo viên và với sự giám sát của họ;
đặc biệt, hành vi xúc phạm bằng lời nói và cố ý gây thương tích nhiều lần của học sinh
hoặc của học sinh đối với nhà trường hoặc với nhân viên của cơ sở giáo dục được coi
là cấu thành vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ được quy định trong Đạo luật này.
Nếu bất kỳ học sinh hoặc sinh viên nào thực hiện hành vi đó, hiệu trưởng hoặc giám
đốc cơ sở giáo dục sẽ thông báo cho cơ quan bảo vệ xã hội và pháp luật cho trẻ em
(trong trường hợp là trẻ vị thành niên) hoặc văn phòng công tố viên (trong trường hợp
là người lớn) vào ngày làm việc tiếp theo sau khi nhận được thông tin;

Trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ được quy định trong quy chế này, các biện pháp
giáo dục sau đây có thể được áp dụng đối với học sinh tùy theo mức độ vi phạm: giáo viên
chủ nhiệm cảnh cáo (CTA), giáo viên chủ nhiệm khiển trách (TLB), hiệu trưởng khiển trách
(HR). Các biện pháp giáo dục có thể được áp dụng nhiều lần trong một kỳ xếp loại (quý).
Nhà trường sẽ thông báo ngay cho học sinh và người đại diện theo pháp luật của trẻ về lời
khuyên răn hoặc khiển trách cùng lý do một cách rõ ràng và ghi lại thông tin trong tài liệu của
trường. Các quy tắc khen thưởng và các phần thưởng khác cũng như việc áp dụng các lời
khuyên và khiển trách là một phần trong Quy chế Nhà trường, thuộc phần phụ lục của Quy
tắc Xếp loại.

2. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật đồng hành với nhà trường trong công tác giáo dục. Vai trò
của người này là không thể thay thế và họ có quyền được thông báo về tất cả các sự kiện
ảnh hưởng hoặc có thể ảnh hưởng đến trẻ.
Người đại diện theo pháp luật có quyền:
 tùy ý lựa chọn trường học cho trẻ;
 được thông báo về tiến độ và kết quả học tập của trẻ;
 được cung cấp thông tin về trường theo Bộ luật số 106/1999 về quyền truy cập thông
tin miễn phí, đã sửa đổi;
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được cung cấp thông tin và hỗ trợ tư vấn từ nhà trường hoặc cơ sở tư vấn học đường
về các vấn đề liên quan đến giáo dục theo Luật Giáo dục;
được tiếp cận giáo viên và hiệu trưởng để đặt các câu hỏi và đưa ra gợi ý về quá trình
đào tạo;
bày tỏ quan điểm của mình về các quyết định có liên quan đến trẻ và nhà trường phải
xem xét quan điểm của họ;
bỏ phiếu và được bầu vào hội đồng nhà trường;
xin phép cho trẻ nghỉ học hoặc đề nghị cho trẻ rời khỏi lớp; yêu cầu này được thực
hiện trước đó bởi người đại diện theo pháp luật bằng văn bản; nghỉ học một ngày sẽ
do giáo viên chủ nhiệm phê chuẩn, nghỉ học hơn một ngày sẽ do hiệu trưởng phê
chuẩn hoặc do hiệu phó phê chuẩn nếu hiệu trưởng vắng mặt;
yêu cầu cho học sinh thi lại;

Người đại diện theo pháp luật có nghĩa vụ:
 đảm bảo rằng học sinh đến trường hoặc cơ sở giáo dục đầy đủ, đặc biệt là phải đến
trường và các sự kiện của trường đúng giờ, chuẩn bị đầy đủ, không bị nhiễm khuẩn, bị
ốm hoặc bị say rượu;
 thông báo cho nhà trường những thông tin cần thiết để làm Hồ sơ Nhập học theo Mục
28(2) và (3) của Bộ luật 561/2004, Luật Giáo dục và các thông tin khác cần thiết cho
quá trình đào tạo hoặc cho sự an toàn của học sinh và để kịp thời thông báo những
thay đổi trong các thông tin này;
 đến trường để thảo luận về các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến việc giáo dục học
sinh theo yêu cầu của hiệu trưởng hoặc các giáo viên khác;
 thông báo cho nhà trường về sự thay đổi trong tình trạng thể chất, các vấn đề sức
khỏe của học sinh hoặc các sự kiện nghiêm trọng khác có thể ảnh hưởng đến quá
trình giáo dục và an toàn của học sinh;
 thông báo về tình trạng thể chất của học sinh để tham gia các hoạt động giáo dục ở
trường như bơi lội, trượt tuyết, du ngoạn, du lịch, ngoại khóa;
 trực tiếp thông báo, thông báo qua điện thoại hoặc qua địa chỉ email ............... về lý
do vắng mặt của học sinh trong các buổi học trong vòng ba ngày kể từ khi học sinh
bắt đầu vắng mặt;
 xác nhận bằng văn bản trong sổ liên lạc của học sinh về lý do vắng mặt trong các
buổi học theo yêu cầu bằng văn bản của hiệu trưởng;
 báo cáo cho văn phòng nhà trường khi vào trường (nghĩa vụ này bị vô hiệu trong các
buổi họp phụ huynh, ngày tư vấn hoặc các sự kiện khác do trường tổ chức).

1. 9. 20..
Hiệu trưởng
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