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A. Học sinh cần phải thực hiện các nội quy học trực tuyến như sau:
1. Học sinh ngồi vào bàn học trước 15 phút chuẩn bị máy tính cá nhân hoặc điện
thoại, đăng nhập sẵn tài khoản vào lớp học. Nghỉ học hoặc vào muộn phụ huynh
phải xin phép giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn.
2. Học sinh phải dùng tên thật của mình trong suốt quá trình học trực tuyến.
3. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và tài liệu theo yêu cầu.
4. Học sinh bật/tắt camera và microphone theo sự chỉ dẫn của thầy cô trong lớp.
Đề nghị phụ huynh trang bị đầy đủ phương tiện học tập cho các con em của
mình (máy tính, điện thoại có camera và âm thanh). Nếu học sinh nào không bật
cam theo yêu cầu của thầy cô thì học sinh sẽ không được tiếp tục tham gia học.
Thầy cô sẽ cương quyết mời học sinh ra khỏi lớp và đề nghị GVCN đánh giá
quá trình học tập vào sổ liên lạc.
5. Tuyệt đối KHÔNG CHAT những nội dung không liên quan đến bài học trên
cửa sổ chat làm gián đoạn việc dạy của thầy cô và ảnh hưởng tới lớp học. Nếu
có ý kiến gì thì học sinh giơ tay, bật mic và trao đổi trực tiếp với thầy cô, học
sinh nào vi phạm sẽ được mời ra khỏi lớp. Tuyệt đối không nói leo khi thầy cô
giảng bài.
6. Đề nghị học sinh ăn uống, đi vệ sinh trước khi vào lớp trực tuyến. Khi đã vào
học trực tuyến, tuyệt đối không ăn uống gây phản cảm.
7. Học sinh mặc trang phục nghiêm chỉnh (quần tây, áo sơ mi hoặc đồng phục).
8. Ngồi học ngay ngắn và tập trung trên bàn học.
9. Không bật các thiết bị, chương trình khác trên máy tính, điện thoại, không
làm việc riêng trong khi tham gia lớp học trực tuyến,không gây tiếng ồn ào
trong lớp học trực tuyến. Không tự ý ghi âm/ ghi hình bài giảng khi chưa được
phép của giáo viên.
10. Tuyệt đối không cho ID cho bất kỳ ai.
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11. Cuối mỗi giờ học, học sinh chụp lại vở và gửi cho thầy cô (địa chỉ gửi theo
yêu cầu của GV)
12. Nhà trường sẽ có lịch kiểm tra kiến thức theo đúng quy định của BGD&ĐT.
Các tiết học online sẽ được tính như tiết học chính khóa theo quy định của Bộ.
B. Hoạt động phối hợp của cha mẹ cần đồng hành để giúp con em học trực
tuyến hiệu quả:
1. Sắp xếp góc học tập cố định, yên tĩnh tại gia đinh.
2. Hỗ trợ in phiếu, tài liệu học tập cho con (Nếu cần).
3. Chuẩn bị cho con các thiết bị học trực tuyến ổn định (Máy tinh, loa, mic,
mạng Internet).
4. Hướng dẫn các con sử dụng thiết bị công nghệ hỗ trợ học tập nếu con chưa
thành thạo.
5. Hỗ trợ giáo vién giám sát, nhắc nhở các con tham gia học tập, làm bài tập
nghiêm túc.
6. Phản hồi lại với giáo viên ngay sau buổi học nếu thấy con gặp khó khăn khi
học tập.
Trân trọng.
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