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QUY ĐỊNH
Dạy và học trực tuyến trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chủ trương
dạy và học trực tuyến, nhằm đảm bảo an toàn về hình ảnh, cũng như để lớp học đạt
hiệu quả cao nhất, giáo viên và học sinh cần phải tuân thủ các quy định sau đây:
I. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
1. Đôn đốc, nhắc nhở học sinh tham gia học tập, kiểm tra; phối hợp với giáo
viên bộ môn và lớp trường để điểm danh học sinh tham gia học tập trong các tiết học.
2. Báo cáo nhanh cho lãnh đạo nhà trường những trường hợp học sinh không
đủ điều kiện học trực tuyến, nêu rõ họ tên học sinh và lý do.
3. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong trường học học sinh vắng
học thường xuyên hoặc có tham gia học tập nhưng chưa nghiêm túc.
4. Phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên, lớp trưởng để kịp thời phát hiện học
sinh vi phạm và có hình thức giáo dục kịp thời.
5. Báo cáo với lãnh đạo trực trong ngày trong trường hợp giáo viên vắng tiết
dạy và báo cáo sĩ số hàng ngày của lớp trên trang tính được cung cấp.
6. Chủ động tham gia tiết học của lớp chủ nhiệm để nắm bắt tình hình học tập
và ý thức kỷ luật của học sinh.
II. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN BỘ MÔN:
1. Chuẩn bị trước nội dung, học liệu, tài liệu đầy đủ cho bài giảng.
2. Trang phục lịch sự, nghiêm túc.
3. Kiểm tra thiết bị, đường truyền, micro, đăng nhập trước buổi dạy từ 5 – 7
phút để đảm bảo tốt kết nối. Lựa chọn không gian, phông nền phù hợp với môi
trường lớp học.
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4. Chịu trách nhiệm tiết học phải đảm bảo mục tiêu, nội dung và thời lượng;
đúng kế hoạch chuyên môn được nhà trường phê duyệt.
5. Ghi đầy đủ các nội dung trong Sổ đầu bài trực tuyến, lưu giữ nội dung, học
liệu đã sử dụng làm cơ sở để cơ quan chức năng kiểm tra khi có yêu cầu.
6. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm cùng giáo dục, xử lý học sinh.
III. ĐỐI VỚI HỌC SINH
1. Chuẩn bị trang thiết bị, kiểm tra mạng internet đảm bảo kết nối tốt trước khi
giờ học bắt đầu. Đăng nhập vào lớp học trước từ 2 – 5 phút.
2. Trang phục lịch sự, nghiêm túc. Ngồi học ngay ngắn và tập trung như khi
học trên lớp.
3. Tham gia đầy đủ các buổi học theo Thời khóa biểu. Nghỉ học phải được phụ
huynh học sinh xin phép giáo viên chủ nhiệm.
4. Bật camera suốt buổi học. Chức năng micro luôn ở chế độ tắt, chỉ bật khi
được giáo viên chỉ định.
5. Không bật các thiết bị, chương trình khác trên máy tính/điện thoại; không
làm việc riêng trong giờ học.
6. Không tự ý ghi âm, ghi hình bài giảng hoặc đưa lên mạng internet khi chưa
được phép của giáo viên.
7. Không sử dụng hộp thoại “CHAT” để trao đổi nội dung không liên quan đến
bài học.
8. Tuyệt đối không gửi đường link để người lạ vào lớp học.
9. Kịp thời trao đổi với giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên bộ môn những khó
khăn trong quá trình học tập để được nhà trường hỗ trợ.
IV. ĐỐI VỚI PHỤ HUYNH HỌC SINH
Để đạt được hiệu quả tốt trong việc dạy học trực tuyến, nhà trường đề nghị quý
Cha mẹ học sinh phối hợp thực hiện một số quy định dưới đây:
1. Bố trí phương tiện học tập, sắp xếp vị trí ngồi học cho con trong một không
gian phù hợp: yên tĩnh, thoải mái.
2. Hỗ trợ con trong quá trình học tập nếu cần.
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3. Xin phép giáo viên chủ nhiệm trong trường hợp con không thể tham gia lớp
học trực tuyến.
4. Chủ động phối hợp với giáo viên chủ nhiệm trong việc quản lý các con tham
gia học trực tuyến.
5. Không ghi âm, ghi hình lớp học trực tuyến.
Trên đây là các quy định của nhà trường trong quá trình học trực tuyến qua
internet; đề nghị giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, học sinh nghiêm túc thực
hiện và Cha mẹ học sinh tăng cường phối hợp để quản lý tốt học sinh ./.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Lê Hồng Quang
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