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NỘI QUY CƠ QUAN 

(Áp dụng cho năm học 2020- 2021) 

 

     Tất cả cán bộ, giáo viên và nhân viên đến trường làm việc phải thực hiện 

tốt những quy định sau: 

1. Đến trường làm việc đúng giờ qui định. Trang phục, giầy dép phù hợp, 

sạch sẽ, gọn gàng theo quy định không gây phản cảm. 

2. Thực hiện và chấp hành đầy đủ nhiệm vụ của giáo viên của nhân viên 

được quy định trong điều lệ trường trung học, làm việc theo quy chế dân chủ. 

Có trách nhiệm bảo đảm bí mật của cơ quan, không phao tin đồn nhảm những 

điều sai sự thật về nhà trường làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của đồng 

nghiệp và của nhà trường. 

3. Thực hiện nếp sống văn minh trong cơ quan. Khi hội họp ngồi đúng nơi 

qui định, không làm việc riêng, không mất trật tự, không hút thuốc lá, không sử 

dụng điện thoại di động và đặt ĐTDĐ ở chế độ rung.  

4. Có ý thức bảo vệ của công, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt quy ước nếp 

sống văn hoá trong cơ quan, không tạo bè phái gây mất đoàn kết nội bộ trong cơ 

quan, tham gia góp ý với đồng nghiệp trung thực thẳng thắn trên tinh thần chia 

sẻ và xây dựng. Cấm những hiện tượng hành vi nói xấu đồng nghiệp sau lưng.  

5. Trong khi lên lớp ở phòng thí nghiệm, thực hành phải kiểm tra máy móc 

thiết bị điện, hoá chất nếu phát hiện thấy không an toàn phải dừng lại ngay và 

báo cho BGH biết.  

6. Khi đến trường bằng phương tiện xe đạp hay xe máy phải để vào nhà xe 

đúng nơi quy định và tự khoá lại để đảm bảo an toàn. 

7. Khi có hiện tượng bất thường nguy hiểm xảy ra trong cơ quan phải báo 

ngay cho BGH, bảo vệ hay người trực biết để giải quyết kịp thời, giảm tối đa sự 

thiệt hại cho người và tài sản.  

8. Phải đeo thẻ viên chức trong cơ quan. 

9. Giáo viên trực phải có mặt trước giờ vào lớp 5’ và học sinh về hết thì mình 

mới được về đồng thời báo cáo tình hình buổi trực kịp thời với BGH. 

10. Viên chức và người lao động vi phạm làm ảnh hưởng đến phong trào thi 

đua của tập thể thì bị kỷ luật không hoàn thành nhiệm vụ và còn xem xét hình 

thức kỷ luật tiếp. 

Những cá nhân nào vi phạm các quy định trên đều bị kỷ luật theo luật định. 

Bản nội quy này đã được thông qua toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong 

cơ quan. 
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TRƯỜNG THCS CỬU CAO 

 

NỘI QUI NHÀ TRƯỜNG 
 

A- ĐỐI VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN: 

              Điều 1:  Đến trường công tác đúng giờ, đảm bảo sử dụng hiệu quả thời 

gian công tác; không được la cà hàng quán trong giờ hành chính. Nghỉ công tác, 

sinh hoạt phải có đơn xin phép; nghỉ việc riêng, phải nhờ đồng nghiệp công tác 

thay và phải báo cáo với Ban giám hiệu, khi được sự chấp thuận mới được nghỉ; 

             Điều 2: Tham dự đầy đủ các buổi họp, tập huấn, học tập chính trị, 

chuyên môn nghiệp vụ; trong khi hội họp cần chú ý theo dõi, ghi chép đầy đủ 

nội dung cuộc họp và đóng góp ý kiến tích cực, trọng tâm nhằm giải quyết các 

vấn đề được đặt ra cho công việc chung; không được nói chuyện hoặc làm việc 

riêng; 

             Điều 3: Khi đến trường luôn thực hiện đúng qui định của nhà nước về 

trang phục công chức, về sử dụng rượu, bia, hút thuốc lá; luôn để xe ngăn nắp, 

đúng nơi qui định; thực hiện tiết kiệm điện, nước, điện thoại. Không được sử 

dụng điện thoại trong giờ lên lớp; 

             Điều 4: Thường xuyên theo dõi kế hoạch các hoạt động của nhà trường, 

các đoàn thể và thực hiện kế hoạch đúng thời gian, đạt yêu cầu đề ra; đảm bảo 

thông tin kịp thời, chính xác để khỏi trở ngại công việc chung; 

            Điều 5: Thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình giảng dạy, Quy 

chế chuyên môn và các quy định khác. Tích cực tham gia các hoạt động chuyên 

môn, hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hội thi, các phong trào thi đua, các cuộc 

vận động với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao nhất;                                    

             Điều 6: Luôn giữ tốt mối quan hệ đồng nghiệp trên tinh thần tôn trọng, 

hợp tác, học tập, động viên giúp đỡ lẫn nhau trong công tác và trong cuộc sống. 

Đối với học sinh, cần phải tôn trọng thương yêu và luôn quan tâm tạo điều kiện 

để học sinh phấn đấu học tập tiến bộ, tuyệt đối không đánh mất lòng tin ở học 

sinh, không mặc cảm với học sinh; 

            Điều 7: Tích cực tự học tập bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn 

và năng lực công tác. Luôn suy nghĩ, tìm tòi áp dụng việc đổi mới phương pháp 

giảng dạy và công tác để đạt được hiệu quả cao, chất lượng tốt; 

            Điều 8: Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, gương mẫu chấp hành đường 

lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm 

túc các quy định của địa phương và của Ngành; 

            Điều 9: Tham gia đầy đủ công tác xã hội, các hoạt động tại địa phương 

và nơi cư trú; gương mẫu làm tròn nghĩa vụ của người công dân. 

 B- ĐỐI VỚI HỌC SINH : 

          Điều 1:  Đi học chuyên cần, nghỉ học phải có giấy xin phép của phụ 

huynh; tuyệt đối không bỏ học giữa chừng để đi chơi hoặc làm việc riêng khi 

chưa có sự cho phép của nhà trường, của cha mẹ. Thực hiện nghiêm túc các nề 

nếp theo qui định; 



             Điều 2: Học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp. Phải có đầy đủ 

sách vở, dụng cụ học tập các bộ môn; luôn giữ gìn sách vở sạch sẽ, gọn gàng; 

luôn luôn trung thực trong khi làm bài kiểm tra và bài thi; 

             Điều 3: Trong giờ học phải tập trung theo dõi tiếp thu bài; không làm 

việc riêng, đọc truyện hoặc học bài môn khác; không được sử dụng điện thoại 

trong giờ học, giờ sinh hoạt; 

             Điều 4: Luôn thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, không nói tục, chửi 

thề, không gây gổ, đánh nhau; luôn lễ phép, biết kính trên, nhường dưới ở mọi 

nơi, mọi lúc; kính trọng thầy cô giáo, nhân viên nhà trường; tôn trọng và biết 

giúp đỡ bạn; 

             Điều 5 : Luôn có ý thức và hành vi tích cực trong việc bảo vệ, giữ gìn 

tài sản trường, lớp, nơi công cộng và tài sản của người khác; giữ gìn, chăm sóc 

và bảo vê cây trồng, vật nuôi. Luôn có ý thức chăm sóc, bảo vệ môi trường ở 

nhà, ở trường và nơi công cộng. Không được đi xe đạp trong sân trường và các 

khu vực cấm khác; 

             Điều 6 : Tham gia tích cực và đầy đủ các hoạt động tập thể, các buổi lao 

động và sinh hoạt của lớp, của trường, của Đoàn, Đội và các hoạt động ngoài 

giờ khác. 

             Điều 7 : Không tham gia đánh bạc; kiên quyết từ chối việc sử dụng ma 

tuý, rượu, bia, thuốc lá; không sử dụng các loại hung khí, các chất gây nổ, chất 

cháy, chất độc hại; không được lưu hành, sử dụng  các loại văn hoá phẩm thiếu 

lành mạnh. Không được sử dụng điện thoại trong nhà trường. 

C - ĐỐI VỚI PHỤ HUYNH HỌC SINH 

      1- Khi đến trường phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục học sinh hoặc 

liên hệ công việc, cần tuân theo sự hướng dẫn của bảo vệ nhà trường; phụ huynh 

không tự động đi vào các phòng học để gặp học sinh. 

      2- Cần mang trang phục lịch sự khi đến trường, giữ thái độ bình tĩnh, hợp tác 

với cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Khi đưa đón học sinh cần tuân theo 

qui định về trật tự an toàn giao thông. 

D - THỰC HIỆN 

      Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THCS Cửu Cao 

nghiêm chỉnh chấp hành nội quy. Ai thực hiện tốt sẽ được tuyên dương, khen 

thưởng; ai vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, tuỳ theo mức độ vi phạm. 
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Trường THCS Cửu Cao  

 

QUY ƯỚC NẾP SỐNG VĂN HOÁ 

TRONG CƠ QUAN 

 

 Mọi cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ của 

cán bộ công chức, viên chức, nội quy nhà trường và một số quy ước nếp sống 

văn hoá sau: 

 1. Có mặt trước giờ làm việc 5 phút, không được đến muộn, về sớm. Đi 

xe đến trường phải để đúng nơi quy định, không làm cản trở đến sự đi lại và mỹ 

quan của nhà trường. 

 2. Ăn mặc đúng quy định, đầu tóc gọn gàng, chân đi giầy, dép . 

 3. Thực hiện tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và các việc khác. Không 

xa hoa lãng phí. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.  

 4. Quan hệ với mọi người phải chân thành, cởi mở, tôn trọng nhân cách 

đồng nghiệp và học sinh. Miệng nói lời hay tay làm điều tốt. 

 5. Giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, không hút thuốc lá. Có ý thức bảo vệ 

môi trường xanh, sạch, đẹp. Nêu cao tinh thần bảo vệ của công, đồ dùng dạy học 

phải bảo quản tốt và để đúng nơi quy định. 

 6. Có ý thức phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi tiêu cực xâm nhập 

vào nhà trường. Thực hiện: Nhà trường không có ma tuý và bạo lực, không có 

các tai tệ nạn xã hội. 

 7. Tích cực tham gia các hoạt động tập thể như: TDTT, văn hóa, văn 

nghệ.v.v trong nhà trường. 

 8. Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong cơ quan, chống mọi biểu hiện bè phái 

gây mất đoàn kết trong cơ quan và nơi cư trú. 

 9. Có trách nhiệm xây dựng gia đình đạt: “ Gia đình văn hoá ”. 
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