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ĐIỀU 1: YÊU GIA ĐÌNH, QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC
- Kính trọng, lễ phép với Ông bà; Cha mẹ; Thầy cô; Cán bộ; nhân viên của nhà trường.
- Giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình, nhà trường và của dân tộc.
- Có thái độ tích cực về tình yêu gia đình, quê hương, đất nước và sẵn sàng bảo vệ tổ quốc.
ĐIỀU 2: HỌC TẬP – CHUYÊN CẦN
- Đi học đúng giờ quy định, có mặt trước khi vào lớp 15 phút để chuẩn bị bài (buổi sáng có mặt tại
trường 7h15; buổi chiều 13h15)
- Học sinh nghỉ học phải có đơn xin phép của phụ huynh hoặc phụ huynh xin phép qua điện thọai, sau
đó bổ sung đơn xin phép sau khi đi học trở lại.
- Trong giờ học ngồi đúng sơ đồ lớp, họat động tích cực, học bài và làm bài đầy đủ.
- Tích cực tham gia các hoạt động học tập, ngoại khóa, sinh hoạt đoàn thể do trường tổ chức.
- Trung thực trong học tập, thi cử và trong cuộc sống. Tích cực ngăn chặn các hành vi thiếu trung thực
và bạo lực học đường.
ĐIỀU 3: ĐẠO ĐỨC TÁC PHONG
- Đoàn kết, thân ái với các bạn trong và ngoài lớp; trong và ngoài nhà trường. Cảm thông, chia sẻ với
mọi người xung quanh, tích cực tham gia các họat động phong trào, họat động truyền thống, hoạt động xã
hội.
- Ứng xử có văn hóa, văn minh lịch sự. Không nói tục, chửi thề, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của
người khác.
- Không mang hung khí vào trường; Không đánh nhau, gây rối trật tự an ninh trong nhà trường và
ngoài xã hội. Không truy cập, chuyển tải, tuyên truyền các thông tin không lành mạnh trên Internet và các
hình thức khác. Không mang hàng hóa (đồ ăn, đồ dùng, thực phẩm… ) vào mua bán, trao đổi trong nhà
trường dưới mọi hình thức.
- Không hút thuốc lá; không mang và sử dụng rượu bia, chất gây nghiện, các chất gây nổ vào trường;
không lưu trữ các loại ấn phẩm đồi trụy; không đánh bài, cá độ ăn tiền dưới mọi hình thức.
- Học sinh mặc đồng phục, mang giày theo quy định của trường. Không được tự ý chỉnh sửa đồng
phục theo ý riêng không đúng quy định. Giờ thể dục phải mặc đồng phục thể dục theo quy định.
- Không nhuộm tóc; không đeo nữ trang đắt tiền; không mang và sử dụng điện thọai trong trường.
Nam sinh cắt tóc ngắn gọn, không theo kiểu cá biệt; không đeo bông tai, không có hình xăm. Nữ sinh
không trang điểm gây phản cảm, không xăm hình.
ĐIỀU 4: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI SẢN CHUNG
- Giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác vào nơi quy định, không ném – xả rác bừa bãi.
- Thực hiện nếp sống văn minh trong nhà trường và nơi công cộng. Không ăn uống trong lớp, không
viết vẽ bậy lên mặt bàn, không bôi bẩn lên tường, không cố tình phá hoại thiết bị, tài sản trong phòng học,
phải bồi thường thiệt hại theo quy định của trường nếu cố tình làm hư hỏng.
- Có ý thức tiết kiệm điện, nước…vv.
ĐIỀU 5: TÔN TRỌNG CHẤP HÀNH KỶ LUẬT PHÁP LUẬT
- Chấp hành nghiêm chỉnh việc cà thẻ điểm danh khi đến trường và khi ra về.
- Chấp hành nghiêm chính sách, chủ trương, quy định pháp luật của nhà nước.
- Luôn chấp hành đúng quy định luật giao thông, không đi xe phân khối lớn khi chưa có GPLX.
- Thực hiện đúng các nội quy, quy định của nhà trường về học tập, nề nếp, đồng phục và quy định sử
dụng các phòng chức năng trong nhà trường.
- Sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.
- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các họat động tuyên truyền chấp hành pháp luật
và phê phán các hành vi trái quy định của pháp luật.
Học sinh nghiêm túc chấp hành nội quy của nhà trường. Thực hiện tốt sẽ được khen thưởng; ngược
lại, nếu vi phạm tùy mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.
Nội quy này được nhà trường thông báo đến phụ huynh học sinh ngay từ đầu năm học.
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