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KẾ HOẠCH ĐIỀU HÀNH TỔ CHỦ NHIỆM  

NĂM HỌC 2022-2023 

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

1. Thuận lợi: 
- Lực lượng giáo viên chủ nhiệm nhiệt tình, có ý thức trách 

nhiệm cao, đa số có kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm 

- Phụ huynh đặt niềm tin vào nhà trường 

- Đa số học sinh ngoan, ý thức tự học tốt, có khát vọng học để 
đổi đời 

2. Khó khăn: 
- Nhiều học sinh nhà xa, liên hệ khó khăn 

- Một số cha mẹ học sinh nghèo phải đi làm thuê, thiếu thời 
gian theo dõi việc học của con em, giao khoán hoàn toàn 
cho nhà trường 

B. MỤC TIÊU: 
- Tăng cường công tác tuyên truyền để quán triệt và thực hiện 

các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
về đổi mới giáo dục trung học; 

- Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, sức 
khoẻ cho học sinh; 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo 
dục trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng 
lực học sinh, đẩy mạnh triển khai giáo dục STEM, tích cực 
triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới; 

- Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý, quản trị cơ sở 
giáo dục, tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu 
quả giáo dục trong nhà trường. 

C. NỘI DUNG KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM: 

1. Phân công chủ nhiệm:  

Lớp Giáo viên chủ nhiệm Lớp Giáo viên chủ nhiệm 

10T1 Lê Hữu Truyền 11X2 Huỳnh Thị Nhiều 

10T2 Tô Thị Như Ý 11X3 Lê Thị Loan 

10T3 Hoàng Thị Thanh 11X4 Trần Thị Thu Thủy 

10X1 Trần Thị Thi 12T1 Trương Chấn Mẫu 
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Lớp Giáo viên chủ nhiệm Lớp Giáo viên chủ nhiệm 

10X2 Ông Thị Hồng Mi 12T2 Tiết Tường Duy 

10X3 Huỳnh Ngọc Nhân 12X1 Nguyễn Văn Kiệt 

10X4 Lê Phước Lộc 12X2 Tô Thị Mãnh 

10X5 Dương Thị Thảo Anh 12X3 Nguyễn Thị Quyền Anh 

11T1 Lưu Trần Trúc Mai 12X4 Phan Thị Thanh Dung 

11T2 Trần Hoàng Uôl 12X5 Nguyễn Thị Oanh 

11X1 Phạm Thu Thủy   

2. Qui định trách nhiệm cho các thành viên trong tổ 

a. Tổ trưởng tổ chủ nhiệm (HT) 

- Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm cho cả năm học, hàng 
tháng, kế hoạch chủ nhiệm tuần. 

- Lựa chọn phân công giáo viên chủ nhiệm tương xứng yêu 
cầu nhiệm vụ, kịp thời thay đổi khi cần thiết 

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, điều chỉnh việc 
thực hiện kế hoạch 

- Ra quyết định triệu tập hội đồng kỉ luật khi cần xử lí kỉ luật 
học sinh 

- Chủ trì cuộc họp, đánh giá công tác chủ nhiệm của GVCN 
hàng tuần, tháng, học kì và cả năm  

b. Tổ phó chủ nhiệm (PHT Nguyễn Văn Đại): 

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động sinh hoạt dưới cờ hàng tháng, 
chuẩn bị âm thanh phục vụ chào cờ, hát quốc ca hàng tuần; các 
hoạt động phong trào khác; 

- Chỉ đạo sơ kết thi đua lớp hàng tuần, hàng tháng, năm; 

- Lập biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học cho GVCN và 
lớp vào đầu năm, kiểm tra, tiếp nhận lại vào cuối năm. 

c. Giáo viên chủ nhiệm. 

1) Ghi chép hồ sơ, sổ sách đầy đủ theo các yêu cầu. 

2) Có kế hoạch sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần trong đó lưu ý 
tăng dần tính chủ động của cán sự lớp khi sinh hoạt 
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3) Thường xuyên theo dõi, kiểm tra hoạt động học sinh, ghi 
chép và xử lý theo quy định trong nội quy, quy chế nhà 
trường. 

4) Ổn định tổ chức lớp sau khi được phân công, hoàn thiện hồ 
sơ chủ nhiệm, chương trình quản lý học sinh trên Vnedu 

5) Xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần về các mặt: giáo dục 
đạo đức, kỹ năng sống, sinh hoạt tập thể, phối hợp với phụ 
huynh. 

6) Tham dự và quản lý HS sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp để 
đánh giá và triển khai các hoạt động toàn diện của lớp. 

7) Thường xuyên tìm ra các biện pháp giáo dục thích hợp với 
từng đối tượng học sinh. 

8) Kết hợp chặt chẽ với Chủ tịch Hội LH thanh niên, Bí thư 
Đoàn trường để theo dõi đánh giá HS theo tuần và hàng 
tháng. 

9)  Giữ thông tin 2 chiều giữa chủ nhiệm và BGH, giữa GV và 
PHHS. 

10) Dự họp nhanh với hiệu trưởng lúc 7 giờ ngày Thứ hai hàng 
tuần (trừ các buổi SHDC) 

11) Tham gia đầy đủ sinh hoạt tổ chủ nhiệm, thông qua chuyên 
đề rút kinh nghiệm, học hỏi, áp dụng có hiệu quả các biện 
pháp giáo dục. 

3. Đánh giá thi đua giữa các lớp và các học sinh trong lớp: 

- Xếp hạng thi đua giữa các lớp dựa vào 8 loại điểm:  
o Điểm học tập (30 điểm/tuần): tiết A cộng 30 

điểm, tiết B cộng 20 điểm, tiết D trừ 20 điểm. 
Riêng các lớp chọn: tiết A cộng 30 điểm, tiết C 
trừ 20 điểm, tiết D trừ 30 điểm 

o Điểm chuyên cần (20 điểm/tuần): Mỗi HS nghỉ 
học có phép trừ 1 điểm/lượt, không phép trừ 2 
điểm/lượt 

o Điểm thực hiện nội quy (25 điểm/tuần): Mỗi học 
sinh vi phạm ở cấp độ I trừ 1 điểm/lượt, ở cấp độ 
II trừ 3 điểm/lượt và cấp độ III trừ 10 điểm/lượt 

o Điểm vệ sinh (15 điểm/tuần): Vệ sinh phòng học, 
hành lang lớp học và khu vực sân trường được 
phân công. Thực hiện tốt (không có rác, ly, chai 
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nước trong hộc bàn, phòng học, hành lang, sân) 
cộng 15 điểm/buổi; thực hiện trễ hoặc thực hiện 
chưa tốt (còn rác, ly, chai nước, không đổ rác, 
…) cộng 5điểm/buổi; không thực hiện trừ 15 
điểm/buổi. Điểm vệ sinh tuần bằng tổng số 
điểm/tổng số buổi học. 

o Tham gia sinh hoạt dưới cờ (10điểm/tuần): Ổn 
định trễ, xả rác, mất trật tự, không hát quốc ca, 
không thu dọn ghế của lớp trừ 5 điểm/lỗi; Không 
thu dọn sân lễ (âm thanh, bục nói chuyện, bàn 
ghế GV, …) khi được phân công trừ 10 điểm. 

o Tham gia phong trào, lao động (10điểm/PT): Lớp 
tham gia đầy đủ và có chất lượng cộng 10 
điểm/PT; tham gia chưa tốt hoặc chưa đầy đủ 
(đạt 50% trở lên và có chất lượng) cộng 5  
điểm/PT; không tham gia trừ 10 điểm/PT. Cộng 
điểm khi lớp tham gia đạt giải: (bao gồm giải cá 
nhân và tập thể): 4 điểm/giải nhất; 3 điểm/giải 
nhì; 2 điểm/giải ba; 1 điểm/giải khuyến khích. 

o Tập thể dục giữa giờ, tập trung vào lớp: Lớp 
không tập nghiêm túc, bị nhắc nhở hoặc có học 
sinh trốn tập thể dục trừ 10 điểm/lần; Sau tiếng 
trống tựu, trống vào lớp, còn HS bên ngoài 
phòng học trừ 5 điểm/lần. 

o An toàn giao thông: HS vi phạm quy định về 
ATGT đi xe máy khi vào trường (lạng lách, rồ 
ga, chở ba, không đội mũ bảo hiểm, …) bị GV 
hay BV phát hiện trừ 5 điểm/lượt. 

o Điểm cộng: Các lớp đạt những thành tích xuất 
sắc hoặc có những việc làm tốt đáng biểu dương: 
điểm cộng tối thiểu là 3 và tối đa là 10 điểm/lần 
(tùy vào mức độ của việc làm tốt, BCH Đoàn 
trường sẽ xem xét để đưa ra mức điểm cộng 
tương ứng; điểm 10 dành cho việc làm tốt có tầm 
ảnh hưởng rộng, có khả năng lan tỏa trong toàn 
trường và ngoài xã hội). 

 
- Đánh giá thi đua hàng tháng trong các buổi sinh hoạt 

dưới cờ và năm học:  
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o Hai lớp đạt loại Xuất sắc có điểm cao nhất, nhì, 
của tháng được trao cờ luân lưu và phần thưởng. 

o Các lớp đạt loại yếu hoặc đạt loại Trung bình 
nhưng xếp hạng cuối: bị phạt theo phân công của 
Đoàn trường. 

o Điểm thi đua học kỳ/năm học bằng tổng số điểm 
thi đua của các đợt trong học kỳ/năm học. Các 
lớp xếp loại xuất sắc học kỳ/năm học sẽ được 
tuyên dương và khen thưởng: Lớp hạng Nhất: 
300.000đ; hạng Nhì: 200.000đ; hạng Ba: 
100.000đ. 

o Tiền khen thưởng trích từ quỹ vận động tài trợ. 
 
4. Kế hoạch chi tiết hàng tháng 

Tháng Chín: An toàn giao thông – An ninh học đường 

a) Sắp xếp lớp, phân công chủ nhiệm, giao nhiệm vụ 
b) Sinh hoạt nội quy, các tiêu chí đánh giá thi đua lớp hàng 

tháng. 
c) Lao động, vệ sinh môi trường theo kế hoạch của nhà trường. 
d) Họp cha mẹ HS lần I: lúc 8g00, thứ Bảy 24/9/2022 

Mời ban đại diện tất cả các lớp họp với ban giám hiệu và 
giáo viên chủ nhiệm tại hội trường từ 15g00 

e) Tuyên truyền ATGT 
f) Đại hội chi đoàn các lớp, Đại hội Đoàn trường, Liên chi đội 
g) Lớp 10: HĐTN-HN chủ đề 1 “Thể hiện và phát triển bản 

thân” 
h) Lớp 11, 12: HĐNGLL theo chủ đề tháng 9 “Kỹ năng sống 

trong trường học” 
1. Kỹ năng thân thiện trong nhà trường 
2. Kỹ năng xác định hệ quả hành vi 
3. Kỹ năng lựa chọn hành vi 
4. Kỹ năng nhận diện cảm xúc 
5. Kỹ năng thư giãn 
6. Kỹ năng làm chủ/tự kiểm soát  
 

Tháng Mười: Nâng cao vai trò phụ nữ 

a) Sơ kết tháng 9 (SHDC ngày 03/10/2022) 
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b) Kiểm tra tình hình thu học phí, làm hồ sơ miễn giảm, hồ sơ 
hỗ trợ 

c) Kiểm tra sổ chủ nhiệm (10/10/2022) 
d) Tuyên truyền vai trò phụ nữ (kỷ niệm ngày 20/10) 
e) Lớp 10: HĐTN-HN chủ đề 2 “Thực hiện trách nhiệm trong 

gia đình”   
f) Lớp 11, 12: HĐNGLL theo chủ đề tháng 10 “Kỹ năng sống 

trong gia đình và xã hội”, phần đầu gồm 4 kỹ năng: 
1.  Kỹ năng giao tiếp trong xã hội: Khởi đầu cuộc nói 
chuyện 
2. Kỹ năng giao tiếp trong xã hội: Tham dự vào cuộc nói 
chuyện 
3. Kỹ năng tương tác tích cực trong xã hội- lắng nghe 
4. Kỹ năng tương tác tích cực - khen và nhận lời khen  
 
 

Tháng Mười Một: Tôn sư trọng đạo 

a) Sơ kết tháng 10 (SHDC ngày 07/11/2022) 
b) Tổ chức các hoạt động kỉ niệm Nhà giáo VN: thi văn nghệ, 

TD đồng diễn, báo tường, cắm hoa, …. 
c) Lớp 10: HĐTN-HN chủ đề 3 “Thực hiện nhiệm vụ của 

người học sinh trong gia đình” 
d) Lớp 11, 12: HĐNGLL theo chủ đề tháng 11 “Kỹ năng sống 

trong gia đình và xã hội”, phần sau gồm 4 kỹ năng: 
5. Kỹ năng bộc lộ cảm xúc của mình một cách thẳng thắn 
6. Kỹ năng nhận diện cảm xúc của người khác - nghệ thuật 
đồng cảm 
7. Kỹ năng đưa yêu cầu - đạt được điều mình muốn nhiều 
hơn nữa 
8. Kỹ năng ứng xử với những người “có quyền”/người lớn - 
Tránh khỏi vướng vào rắc rối 
 

Tháng Mười Hai: Tổ Quốc trên hết 
a) Sơ kết tháng 11 (SHDC ngày 05/12/2022) 
b) Tổ chức thi học kỳ I 
c) Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập QĐND 

Việt Nam. Tuyên truyền phòng chống ma túy. 
d) Tổng kiểm tra hồ sơ, quy chế cho điểm, xếp loại học sinh 
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e) Sơ kết HKI: đánh giá chất lượng hai mặt GD, bổ sung biện 
pháp tối ưu nhằm đạt được kế hoạch cuối năm  

f) Lớp 10: HĐTN-HN chủ đề 4 “Xây dựng kế hoạch tài chính 
cá nhân và tham gia phát triển kinh tế gia đình” 

g) Lớp 11, 12: HĐNGLL theo chủ đề tháng 12 “Kỹ năng sống 
với môi trường”: 
1. Một số khái niệm về môi trường 
2. Các vấn đề về môi trường  
3. Hành vi thân thiện và không thân thiện trong môi trường 
4. Hiểu về hệ quả hành vi đối với MT 
5. Kỹ năng làm chủ/tự kiểm soát đối với MT 
6. Kỹ năng sinh tồn ứng phó với thiên nhiên và biến đổi khí 

hậu  
  

Tháng Giêng – Tháng Hai: Vui Tết an toàn tiết kiệm 

a) Họp PHHS lần II: 8g00, sáng thứ Bảy (07/01/2023) 
b) GVCN nhắc nhở, đôn đốc nề nếp chuyên cần của học sinh 

sau thi học kỳ và trước khi nghỉ tết  
c) Tổ chức cho HS các lớp lao động tổng vệ sinh trong và 

ngoài khu vực trường học trước khi nghỉ Tết 
d) Dặn dò HS vui Tết an toàn, tiết kiệm, vào học ngay sau thời 

gian nghỉ tết theo qui định 
e) Sau khi nghỉ Tết, duy trì nề nếp học tập, nề nếp chuyên cần, 

nhắc các em đi học đúng giờ. 
f) Tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường 
g) Lớp 10: HĐTN-HN chủ đề 5 “Tham gia hoạt động cộng 

đồng” 

 

Tháng Ba: Tiến bước lên Đoàn - Hướng về nguồn cội 

a) Sơ kết tháng 2 (SHDC ngày 06/3/2023) 
b) Phát động thi đua chào mừng sinh nhật đoàn 26/3; tổ chức 

tốt lễ kỉ niệm ngày thành lập Đoàn  
c) Đoàn TN có kế hoạch bồi dưỡng thanh niên để chuẩn bị kết 

nạp vào ngày 26/3. 
d) Lớp 10: HĐTN-HN chủ đề 6 “Bảo vệ môi trường và cảnh 

quan thiên nhiên” 
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e) Lớp 11, 12: HĐNGLL theo chủ đề “Kỹ năng ứng phó với xã 
hội”, phần đầu gồm 4 kỹ năng: 
1. Các vấn đề xã hội hay gặp ở học đường: bắt nạt, sức khỏe 
sinh sản, áp lực nhóm, nghiện chất kích thích, nghiện trò 
chơi điện tử 
2. Nhận diện kiểu ứng phó và năng lực ứng phó ở HS 
3. Kỹ năng kiên định: nói không trước những yêu cầu không 
phù hợp 
4.  Kỹ năng kiên định: bảo vệ ý kiến của mình 

 

Tháng Tư: Hoà bình và hữu nghị 

a) Sơ kết tháng 3 (SHDC ngày 03/4/2023) 
b) Họp PHHS lần III: 8g00j, sáng thứ Bảy (08/4/2023), trao đổi 

các biện pháp thúc đẩy học sinh học tâp, lưu ý phụ huynh 
gần thi HKII cần quan tâm nhắc nhở con em tự học 

c) Phụ đạo HS yếu kém 
d) Duy trì nề nếp, thi đua và phong trào học tập của các lớp. 
e) Chuẩn bị hoàn thành các loại hồ sơ, sổ sách chuẩn bị đón 

các đoàn kiểm tra đánh giá thi đua về chuyên môn, Y tế học 
đường, Hội chữ thập đỏ, công tác Đoàn- Hội 

f) Kiểm tra sổ chủ nhiệm (28/4/2023) 
g) GV nhắc nhở động viên học sinh cố gắng ôn tập để thi học 

kì II đạt kết quả tốt.  
h) Lớp 10: HĐTN-HN chủ đề 7 “Tìm hiểu hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ ở địa phương” 
i) Lớp 11, 12: HĐNGLL theo chủ đề “Kỹ năng ứng phó với xã 

hội”, phần sau gồm 4 kỹ năng: 
5. Kỹ năng thương lượng: giải quyết mâu thuẫn theo 
phương thức hòa bình  
6. Kỹ năng đặt ra các giới hạn 
7. Kỹ năng chọn bạn phù hợp  
8. Kỹ năng tìm kiếm sự trợ giúp  

 

Tháng Năm: Mùa thi nghiêm túc – hiệu quả 

a) Tổ chức kết nạp Đoàn đợt II vào ngày 19/5. 
b) Nhắc nhở học sinh ôn tập và thi học kỳ và thi lại nghiêm túc, 

đạt kết quả cao. 
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c) Lớp 10: HĐTN-HN chủ đề 8 “Rèn luyện bản thân theo định 
hướng nghề nghiệp” 

d) GVCN và GV bộ môn hoàn thành điểm, hồ sơ, phê học bạ 
cho các em. 

e) Tổ chức tổng kết năm học, triển khai kế hoạch hoạt động hè 
f) Tổng kết năm học (29/5/2023) 

 

Kế hoạch hè 

 Ôn thi TNTHPT khối 12 
 Thi lại, thi TNTHPT, thi tuyển lớp 10 
 HS về địa phương sinh hoạt. 
 Cho HS lao động tổng vệ sinh. 
 Chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới. 

5. Kế hoạch kiểm tra công tác chủ nhiệm 
 

Tháng Đối tượng kiểm tra 
Người kiểm 

tra 
Ghi chú 

9 Sổ chủ nhiệm Hiệu trưởng Lần I 
10 Hồ sơ miễn giảm học phí Kế toán  
11 Giờ sinh hoạt chủ nhiệm  Ban giám hiệu  
12 Giờ sinh hoạt chủ nhiệm  Ban giám hiệu  
1 Hồ sơ chủ nhiệm Ban giám hiệu  
2 Giờ sinh hoạt chủ nhiệm  Ban giám hiệu  
3 Giờ sinh hoạt chủ nhiệm Ban giám hiệu  
4 Sổ chủ nhiệm Hiệu trưởng Lần II 
5 Hồ sơ chủ nhiệm Ban giám hiệu  

 

 Mỹ Tú, ngày 19 tháng 9 năm 2022 
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Phụ lục 1 

 

 

MƯỜI TIÊU CHUẨN LỚP HỌC THÂN THIỆN 

 Không có học sinh chán học, nghỉ học - bỏ học không lí do; 

 Sạch sẽ, ngăn nắp; không có chữ viết, hình vẽ linh tinh trên 
tường, bàn ghế; trang trí phù hợp, mang tính giáo dục – thẫm 
mỹ; 

 Sử dụng và bảo quản tốt các thiết bị; sử dụng điện tiết kiệm, 
an toàn; 

 Có tập thể bạn học thân thiện: biết nói lời cảm ơn, xin lỗi; 
những bạn học sinh khuyết tật, gặp khó khăn được quan tâm 
giúp đỡ; 

 Bình đẳng nam nữ, không phân biệt giàu nghèo, học lực, 
không chia bè kết cánh; 

 Chất lượng và nề nếp học tập được cải thiện từng ngày, được 
các giáo viên công nhận; 

 Không có học sinh vi phạm luật giao thông hoặc vướng vào 
tệ nạn xã hội; 

 Không có học sinh bị đưa ra hội đồng kỷ luật; 

 Tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào do trường phát 
động; 

 Hầu hết học sinh tham gia bảo hiểm, hoàn thành các khoản 
đóng góp đúng quy định  
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Phụ lục 2 

NỘI QUI HỌC SINH 

NỘI QUI HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023 

1. Mỗi ngày dành ra ít nhất hai tiếng tự học. 
2. Đúng giờ, giờ nào việc nấy. 
3. Đồng phục giản dị, lịch sự, đúng qui định. 
4. Lễ độ với thầy cô và người lớn tuổi, thân thiện với bạn bè. 
5. Tích cực trong học tập, trung thực khi kiểm tra. 
6. Cư xử văn minh đối với môi trường, cây xanh và tài sản 

chung.  
7. Không mang vật cấm vào trường. 
8. Tham gia giao thông an toàn, đúng quy định. Tham gia 

mạng xã hội có văn hóa. 
9. Chỉ dùng điện thoại trong giờ học khi giáo viên cho phép. 
10. Giữ vệ sinh cá nhân và vệ sinh chung. Tham gia trực 

nhật theo phân công của lớp. 

QUI ĐỊNH ĐỒNG PHỤC 

1) Nam mặc đồng phục có in logo của trường; mang giày thể 
thao hoặc dép có quay hậu; tóc hớt ngắn, không phủ mắt, 
vành tai và cổ áo, màu tóc tự nhiên. 

2) Nữ áo dài trắng, quần trắng hoặc đen; mang giày hoặc dép 
có quai hậu; tóc kẹp gọn không để lù xù phủ mắt, vành tai 
và cổ áo, màu tóc tự nhiên.  

3) Phù hiệu may trên ngực áo bên trái. 
4) Giờ học chéo buổi mặc đồng phục có in logo của trường; 

học môn GDTC, GDQP mặc đồng phục thể thao của trường, 
mang giày thể thao. 

XỬ LÍ HỌC SINH VI PHẠM NỘI QUI: 

1. Các hành vi sau đây bị xem là vi phạm nội qui ở cấp độ I: 
a) Vào lớp trễ hơn 5 phút. 
b) Không đồng phục; đầu tóc không đúng qui định. 
c) Mất trật tự trong giờ học, có sửa đổi khi GV nhắc nhở. 
d) Bỏ rác không đúng chỗ. 
e) Chửi thề; nói tục. 
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Mức xử lí kỉ luật khởi điểm ở cấp độ I là khiển trách trước 
lớp 

2. Các hành vi sau đây bị xem là vi phạm nội qui ở cấp độ 
II: 

a) Thiếu lễ độ với giáo viên. 
b) Phá hoại cây xanh hoặc tài sản nhà trường. 
c) Mang vật cấm vào trường. (Vật cấm bao gồm hung khí; 

vật chứa các chất độc hại, hoặc có mùi khó ngửi, hoặc 
gây ngứa, hoặc gây hại môi trường như viết xoá, kẹo cao 
su, ly nhựa dùng một lần, hộp xốp, son phấn, dầu thơm, 
sơn móng, mắt mèo…). 

d) Mất trật tự trong giờ học, không sửa đổi khi GV nhắc 
nhở. 

e) Sử dụng điện thoại di động trái phép trong giờ học. 
f) Trốn học chơi game. 
g) Vi phạm luật giao thông. 
Mức xử lí kỉ luật khởi điểm ở cấp độ II là cảnh cáo trước 
toàn trường 

3. Các hành vi sau đây bị xem là vi phạm nội qui ở cấp độ 
III: 

a) Gây gổ; đánh nhau. 
b) Hút thuốc; uống rượu. 
c) Bài bạc; cá độ. 
d) Tụ tập thành băng nhóm trốn học, ăn chơi lêu lỏng. 
Mức xử lí kỉ luật khởi điểm ở cấp độ III là tạm dừng học tập 
1 tuần; 

Sau 2 lần khiển trách trước lớp mà vẫn tái phạm thì chuyển 
sang hình thức khiển trách trước hội đồng kỉ luật; 

Sau 2 lần khiển trách trước hội đồng mà vẫn tái phạm thì đề 
nghị hội đồng kỉ luật cảnh cáo; 

Sau 2 lần cảnh cáo mà vẫn tái phạm thì hội đồng kỉ luật có 
thể kỉ luật buộc tạm dừng học tập 1 tuần; 

Những học sinh bị tạm dừng học tập nếu tái phạm, hội đồng 
kỉ luật có thể xem xét mức kỉ luật cao hơn. 

___________________________________________ 

 


