TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG

NỘI QUY HỌC TRỰC TUYẾN
Năm học: 2021 -2022
(Dành cho học sinh và phụ huynh)
I. ĐỐI VỚI HỌC SINH
1. Đọc tài liệu và thực hiện các hoạt động trước buổi học theo yêu cầu
của giáo viên; chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập trước khi giờ học bắt đầu.
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 tiết học theo thời khóa biểu; đăng nhập trước từ 5
phút để đảm bảo kết nối sẵn sàng trước khi buổi học bắt đầu. Trường hợp vào
lớp muộn học sinh phải được sự đồng ý của giáo viên.
4. Chức năng camera của từng học sinh ở chế độ bật/tắt (thực hiện theo
yêu cầu của GVBM) trong suốt thời gian học; chức năng micro ở chế độ tắt,
học sinh chỉ bật chức năng micro theo yêu cầu của giáo viên như khi giáo viên
điểm danh đầu giờ, mời học sinh phát biểu hoặc giáo viên yêu cầu học sinh
trình bày hình ảnh, sản phẩm trong giờ học.
5. Không cung cấp đường Link và mã lớp học cho người khác; không bật
các thiết bị, chương trình khác trên máy tính, điện thoại hoặc làm việc riêng
trong khi học.
6. Không tự ý ghi âm hoặc ghi hình bài giảng khi chưa có sự đồng ý của
giáo viên.
7. Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia phát biểu xây dựng bài, ghi
chép bài đầy đủ.
8. Khi gặp các nội dung chưa hiểu rõ trong các buổi/tiết học, học sinh cần
phản hồi ngay để được giáo viên giải đáp (trong hoặc sau buổi học).
9. Nghiêm túc thực hiện các yêu cầu trong kiểm tra, đánh giá của giáo
viên.
10. Học sinh truy cập vào Website: http://lttrong.khanhhoa.edu.vn để tải
nội dung kiến thức trọng tâm của bài học (tất cả các môn của 03 khối).

II. ĐỐI VỚI PHỤ HUYNH
1. Sắp xếp vị trí ngồi học cho học sinh trong một không gian phù hợp:
yên tĩnh, thoải mái.
2. Nhắc nhở học sinh đọc tài liệu và thực hiện các hoạt động trước buổi
học theo yêu cầu của giáo viên.
3. Chuẩn bị thiết bị (máy tính để bàn, laptop hoặc các thiết bị thông minh
khác) có hỗ trợ âm thanh và camera, đảm bảo kết nối internet tốt cho học sinh
suốt trong quá trình học trực tuyến.
4. Thường xuyên cập nhật các thông tin về thời khóa biểu từ giáo viên
chủ nhiệm, website trường để hỗ trợ học sinh học tập hiệu quả.
5. Chủ động trao đổi với giáo viên bộ môn để được hỗ trợ trong trường
hợp học sinh không tham gia được lớp học trực tuyến hoặc học sinh cần được
giảng giải thêm nội dung liên quan đến bài học.
6. Trường hợp học sinh không thể tham gia tiết học, phụ huynh cần nhắn
tin xin phép giáo viên chủ nhiệm trước khi buổi học bắt đầu./.
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