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QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành bộ Quy tắc ứng xử văn hoá trong trường học 

(Đối với học sinh) 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NAM LÝ 

 

Căn cứ Nghị định 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 quy định về môi trường giáo 

dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường;  

Căn cứ Điều lệ nhà trường THCS, trường THPT và nhà trường phổ thông có 

nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 

tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và 

học sinh trung học phổ thông; 

Căn cứ công văn số 3711/BGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-

2019; 

Thực hiện Công văn số 1475/SGDĐT-GDTrH ngày 6/9/2018 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm 

học 2018-2019; 

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của nhà trường. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bộ Quy tắc ứng xử văn hóa của học 

sinh của Trường THPT Nam Lý; 

Điều 2. Học sinh trường THPT Nam Lý năm học 2018-2019 chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này; 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

 

Nơi nhận: 

- Sở GDĐT Hà Nam (để b/c) 

- Chi ủy, lãnh đạo nhà trường; 

- Đoàn TN, GVCN; 

- Như Điều 2 (để t/h); 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

 

 

 

Phạm Bá Vũ 

 



QUY TẮC  

ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG HỌC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-THPT NL, ngày 08 tháng 09 năm 2018) 

  

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

  

Điều 1. Căn cứ đề ra các quy tắc ứng xử văn hóa 

1. Nghị định 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 quy định về môi trường giáo dục 

an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. 

2. Điều lệ nhà trường THCS, trường THPT và nhà trường phổ thông có nhiều 

cấp học được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 

năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh 

trung học phổ thông. 

 Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Văn bản này quy định về quy tắc ứng xử của học sinh trường THPT Nam Lý. 

2. Đối tượng áp dụng là tất cả học sinh đang theo học tại trường THPT Nam Lý, 

năm học 2018-2019. 

Điều 3. Mục đích xây dựng quy tắc ứng xử đối với học sinh  

1. Xây dựng môi trường văn hóa trong trường học; 

2. Định hướng cho học sinh các chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử với thầy cô, 

bạn bè, nhà trường, gia đình và xã hội; 

3. Góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống của học sinh trường THPT Nam 

Lý. 

  

Chương II 

QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA HỌC SINH 

 

Điều 4. Ứng xử với bản thân học sinh 

1. Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, giản dị, trung 

thực và khiêm tốn. 

2. Chấp hành tốt pháp luật; quy định về trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao 

thông. 



3. Tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng 

chống tiêu cực trong học tập, kiểm tra, thi cử.  

4. Phải có ý thức phấn đấu không ngừng vươn lên trong học tập; biết tự học, tự 

nghiên cứu. 

5. Không được nói dối và bao che những khuyết điểm của người khác.  

6. Đi học, tham gia các buổi tập trung, sinh hoạt Đoàn, hoạt động ngoại khóa 

phải đúng giờ, tác phong nhanh nhẹn, không hò hét, hô gọi nhau ầm ĩ, mặc đồng phục 

đúng theo quy định của trường. Không đi, đứng, leo trèo, ngồi lên lan can, bàn học. 

7. Có ý thức giữ gìn cở sở vật chất, bảo vệ môi trường, cây xanh của nhà 

trường. 

8. Đến trường trang phục phải đúng qui định: Trang phục phải sạch sẽ, gọn 

gàng, giản dị thích hợp với lứa tuổi, thuận tiện cho việc học tập sinh hoạt ở nhà trường, 

đi học phải mặc đúng trang phục đúng quy định, không mặc áo không cổ, quần áo ở 

nhà hay quá ngắn, có hình thù kì quái, câu chữ phản cảm làm mất thẩm mĩ của học 

đường; không  nhuộm tóc khác màu đen, không trang điểm lòe loẹt, tóc phải gọn gàng, 

học sinh nam không được để tóc dài, đầu tóc phản cảm như cạo trọc, hớt tóc để bờm, 

đeo khuyên tai; không sơn móng chân, móng tay, để móng tay quá dài… 

Điều 5. Ứng xử với bạn bè 

1. Tôn trọng bạn bè, biết chia sẻ, động viên, giúp đỡ bạn bè vươn lên trong học 

tập và rèn luyện. Không được bao che khuyết điểm cho bạn; không được có những 

hành động phân biệt đối xử, vu khống, nói xấu bạn bè; giữ gìn mối quan hệ bình đẳng, 

trong sáng với bạn bè khác giới. 

2. Không sử dụng mạng internet, mạng xã hội để nói xấu, tuyên truyền nhằm 

bôi nhọ, kích động bạo lực, hận thù đối người khác. 

Điều 6. Ứng xử với cán bộ quản lý, thầy cô giáo, nhân viên, người lao động 

trong nhà trường 

1. Có thái độ tôn trọng, lễ phép với thầy, cô giáo, nhân viên nhà trường; trong 

việc chào hỏi, xưng hô với thầy cô giáo, nhân viên trong nhà trường khách đến thăm, 

làm việc với nhà trường: Đảm bảo kính trọng, lịch sự, lễ phép; không được có những 

hành động, cử chỉ, lời nói thiếu chuẩn mực đạo đức, vô lễ với thầy, cô và người lớn 

tuổi. 

2. Không được có những hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự của thầy, cô 

giáo, nhân viên nhà trường; 

3. Chủ động bày tỏ ý kiến, quan điểm và nguyện vọng trước thầy cô giáo; tích 

cực hợp tác với thầy cô trong các hoạt động giáo dục. 

Điều 7. Ứng xử với khách đến làm việc 



1. Khi có khách đến thăm trường, học sinh phải biết chào hỏi lịch sự; hướng 

dẫn tận tình khi khách cần giúp đỡ. 

2. Lễ phép, kính trọng và vâng lời người lớn tuổi. Biết kính trên nhường dưới. 

Giúp đỡ người lớn tuổi khi gặp khó khăn trong cuộc sống. 

Điều 8. Ứng xử trong gia đình 

1. Ứng xử trong xưng hô, mời, gọi đảm bảo sự kính trọng, lễ phép, thương yêu, 

quan tâm đến mọi người trong gia đình. 

2. Khi đi đâu phải xin phép cha, mẹ; khi người lớn hỏi phải trả lời lễ phép, nhẹ 

nhàng, rõ ràng. 

3. Không khích bác, công kích, lên án ông bà, cha mẹ và người lớn tuổi. 

4. Ứng xử khi có khách đến nhà đảm bảo chào hỏi lễ phép, tiếp khách chân tình, 

cởi mở lắng nghe. 

Điều 9. Ứng xử với môi trường 

1. Biết cách bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho bản thân, tham gia 

học hỏi, rèn luyện kỹ năng sống. 

2. Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cơ sở vật chất, xây dựng và giữ 

gìn trường, lớp học xanh, sạch đẹp. Quan tâm chăm sóc tốt các công trình thanh niên. 

3. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện, nước, trang thiết bị của nhà trường. 

Có ý thức bảo vệ các công trình văn hóa, các di tích lịch sử ở địa phương. 

4. Tìm hiểu, giữ gìn và phát huy truyền thống địa phương, truyền thống nhà 

trường. 

Điều 10. Ứng xử với cộng đồng xã hội 

1. Ứng xử trong giao tiếp đảm bảo lễ phép; ân cần giúp đỡ, hỏi thăm, chia sẻ 

chân tình, không cãi cọ, xích mích, trả thù. 

2. Ứng xử trong sinh hoạt đảm bảo tôn trọng sự yên tĩnh chung, không gây mất 

trật tự an ninh, không gây ồn ào, mất vệ sinh chung. 

3. Cử chỉ, hành động lịch thiệp; biết nói xin lỗi khi làm phiền và cảm ơn khi 

được giúp đỡ. Không làm ồn ào, ngó nghiêng, chỉ trỏ, bình phẩm xấu người khác.  

4. Hiểu biết đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật, tự giác và chấp hành 

nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. 

5. Khi tham gia giao thông phải có trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng; 

tôn trọng nhường nhịn, giúp đỡ người khác. 

6. Tự giác chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông cả khi 

không có lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát trên đường. 

7. Thực hiện các qui định, nội qui tại bến xe, bến tàu, bến phà và trên các 

phương tiện giao thông công cộng. 



Chương III 

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 

  

Điều 11. Trách  nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao 

động trong nhà trường 

1. Có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện đúng các quy định 

tại Quy tắc này; khi phát hiện học sinh của nhà trường vi phạm Quy tắc này phải kịp 

thời ngăn chặn, giáo dục để học sinh sửa đổi, đồng thời phản ánh với giáo viên chủ 

nhiệm, lãnh đạo nhà trường. 

2. Quán triệt, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Qui tắc này, làm căn cứ để đánh giá, 

xếp loại đạo đức, kết quả rèn luyện đoàn viên. 

3. Công khai Qui tắc này trên Website của trường 

4. Kiểm tra giám sát việc thực hiện; phê bình, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp 

vi phạm. 

Điều 12. Trách nhiệm của học sinh 

Học sinh có trách nhiệm thực hiện tốt các điều khoản quy định tại Quy tắc ứng 

xử. Nếu phát hiện cá nhân vi phạm Quy tắc này phải kịp thời góp ý, đồng thời phản 

ánh với cán bộ lớp, giáo viên chủ nhiệm, lãnh đạo nhà trường để xử lý tùy theo mức 

độ vi phạm. 

 

  HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký)  

  

 

  

  

Phạm Bá Vũ 

 


