
 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                       BAN NỀ NẾP                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Quảng Phú, ngày 07 tháng 10 năm 2021 

                          

QUY ĐỊNH 

Về nề nếp và chấm điểm thi đua hàng tuần năm học 2021– 2022 

(Áp dụng từ ngày 11/10/2021 đến hết năm học) 

  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nâng cao tinh thần tự giác trong học tập và rèn luyện; có ý thức và thái độ 

nghiêm túc trong các hoạt động khác. 

- Giúp các em có sự phấn đấu và đoàn kết; nâng cao vai trò của GVCN – PT chi 

đội. 

- Xây dựng mội trường học tập năng động, lành mạnh và vui chơi kỷ cương, thân 

thiện. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Những quy định chung 

1.1. Đối với tập thể lớp: 

- Mỗi lớp phải có khăn trải bàn, bình hoa, khăn lau bảng, chổi, giỏ đủ lớn để đựng 

rác.... 

- Mỗi lớp có: 01 lớp trưởng, và 1 số lớp phó, 01 cờ đỏ. Có Ban chỉ huy chi đội do 

chi đội bầu ra trong Đại hội chi đội đầu năm, lớp hoạt động hiệu quả theo chủ điểm 

tháng. 

- Có sổ chi đội ghi chép nghiêm túc và nộp khi có yêu cẩu kiểm tra. 

- Lớp trưởng chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ nề nếp của lớp và báo cáo tình 

hình của lớp khi có yêu cầu của giáo viên hoặc Tổng phụ trách đội. 

1.2. Đối với lớp trực tuần: 

Mỗi tuần có một lớp trực, GVCN lớp trực tuần chịu trách nhiệm chính trước nhà 

trường về mọi công việc trong tuần trực bao gồm:  

- Chuẩn bị bàn ghế, loa đài cho buổi chào cờ; đánh trống ra vào lớp và trống thể 

dục. 

- Phản ánh kịp thời các hiện tượng không tốt xảy ra ở trường như việc giữ gìn bảo 

quản cơ sở vật chất, hiện tượng đánh nhau, gây rối trật tự an ninh và các vấn đề khác. 

2. Điểm nề nếp 
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Số điểm khởi đầu của mỗi lớp là 300 điểm trong 01 tuần, điểm này sẽ bị trừ dần vào các 

lỗi vi phạm trong tuần bao gồm các nội dung sau: 

          2.1. Đạo đức, tác phong  

          - Nói tục, chửi thể trừ 5 điểm/học sinh/lần (ghi tên học sinh vi phạm) 

          - Gây gổ đánh nhau trừ 20 điểm/học sinh/lần (đồng thời hạ 1 bậc hạnh kiểm/lần 

vi phạm) 

         - Vi phạm trên không gian mạng: quay video, chụp ảnh có nội dung không lành 

mạnh đưa lên mạng xã hội trừ 20 điểm/học sinh/lần (đồng thời hạ 1 bậc hạnh kiểm/ lần 

vi phạm) 

        - Học sinh bôi son, đánh phấn, nhuộm tóc, cắt tóc không đúng quy định trừ 5 

điểm/học sinh/lần 

           2.2. Trang phục 

         - Không mặc áo sơ mi trắng trừ 3 điểm/học sinh/lần 

         - Mặc quần dài khác màu xanh đen hoặc đen trừ 3 điểm/học sinh/lần 

         - Mặc áo sơ mi trắng mà không có bảng tên trừ 3 điểm/học sinh/lần 

         - Mặc quần ống túm, ngắn (phải kéo dễ dàng qua bắp chân) trừ 3 điểm/học 

sinh/lần 

         - Mặc áo khoác không phải đồng phục của trường trừ 3 điểm/học sinh/lần 

        - Không đóng thùng trừ 3 điểm/học sinh/lần 

         - Không đeo khăn quàng trừ 3 điểm/học sinh/lần 

         - Sử dụng điện thoại khi thầy cô không cho phép trừ 3 điểm/học sinh/lần 

           2.3. Vệ sinh 

         - Vứt giấy rác không đúng quy đinh trừ 10 điểm/1lần  

         - Lớp có giấy rác thuộc phạm vi của lớp (trước, sau, trong lớp) không nhặt hoặc 

vứt giấy rác không đúng quy đinh trừ 5 điểm/1lần 

        - Viết vẽ bậy lên bàn ghế, bảng, tường trừ 5 điểm/học sinh/lần 

         - Bàn ghế không ngay ngắn thẳng hàng trừ 5 điểm/lần 

         - Viết, vẽ  bậy lên khu vực chung của nhà trường, các lớp khác; trèo, dẫm lên bàn 

ghế trừ 10 điểm/học sinh/lần (ghi tên học sinh vi phạm). 

         - Ăn quà vặt trong lớp, trường (khi đã vào sinh hoạt 15 phút đầu giờ và các tiết 

học) trừ 5 điểm/học sinh/lần 

         - Không có khăn trải bàn, bình hoa trừ 5 điểm/loại 

           2.4. Sinh hoạt 15 phút đầu giờ, các hoạt động tập thể  
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- Xếp hàng không thẳng, lộn xộn, chơi đùa trừ 10 điểm 

- Không sinh hoạt, lớp ồn ào trừ 10 điểm/lớp 

           2.5. Sĩ số - đi muộn bỏ tiết 

- Đi học muộn trừ 5 điểm/học sinh/lần 

- Vắng không phép trừ 5 điểm/học sinh/lần 

- Học sinh bỏ tiết trừ 10 điểm/học sinh/lần 

          2.6. Học tập: Lớp bị giờ B trừ 10 điểm/giờ,  giờ C trừ 15 điểm/giờ 

2.7. Trong thời gian học giãn cách phòng, chống dịch Covid-19 

- Ra khỏi cửa lớp (khi không được phép của thầy cô) trừ 3 điểm/học sinh/lần 

- Tập trung đông, không giữ khoảng cách trong lớp trừ 3 điểm/học sinh/lần  

- Sang lớp khác trừ 20 điểm/học sinh/lần 

- Trong 1 lớp ra ngoài từ 2 học sinh 1 lúc trừ 5 điểm/học sinh 

- Không đeo khẩu trang trừ 10 điểm/học sinh/lần, có khẩu trang nhưng kéo xuống 

cằm: trừ 5 điểm/học sinh/lần 

- Học sinh nắm tay nhau, bá vai nhau trong các giờ giải lao, giờ tan học: trừ 5 

điểm/học sinh/lần  

         2.8. Mộ số nội dung khác  

          - Ra khỏi khu vực nhà trường trong thời gian học trừ 10 điểm/học sinh/lần 

          - Đạp xe trong sân trường trừ 5 điểm/học sinh/lần 

          -  Lớp không tham gia tổng hợp cuối tuần trừ 5 điểm vào lớp của cờ đỏ đó 

          - Cờ đỏ không theo dõi trừ 7 điểm/ngày, theo dõi không nghiêm túc, đi kiểm tra 

không có sổ trừ 5 điểm/ngày vào lớp của cờ đỏ đó. 

         - Học sinh dẫm đạt lên thảm cỏ, bồn hoa, cây cảnh trừ 5 điểm/học sinh/lần 

         - Lớp trực tuần không thực hiện nhiệm vụ được giao trừ 5 điểm/ngày 

         - Không tắt điện, quạt trước khi ra về trừ 10 điểm/lần/lớp 

         3. Điểm cộng cho các việc làm tốt như sau 

- Trong tuần lớp không có giờ B, C được cộng 10 điểm 

- Có 01 học sinh được tuyên dương gương tốt cộng 5 điểm 

  - Lớp 5 tuần liên tiếp đứng thứ nhất được cộng 20 điểm vào tổng điểm học kì 

- Lớp đứng thứ nhất trong các Hội thi, phong trào do Trường và Liên đội phát 

động được cộng 20 điểm (nếu giải đồng đội), 10 điểm (nếu giả cá nhân). Thời gian cộng 

điểm nằm trong tuần công bố kết quả các cuộc thi, phong trào đó. 
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III. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

1. Đối với Tổng phụ trách đội: 

 - Lên kế hoạch hoạt động tuần, tháng trình Ban giám hiệu duyệt và triển khai tới 

GVCN các lớp.  

 - Hướng dẫn học sinh chấm điểm thi đua, đánh giá xếp loại cuối kì, cuối năm 

công bằng chính xác. 

 - Phối hợp với các tổ chức trong nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục học 

sinh. 

 2. Đối với GVCN – Phụ trách chi đội: 

 - Triển khai và thực hiện kế hoạch của Liên đội tới đội viên – học sinh lớp chủ 

nhiệm. 

 - Thường xuyên kiềm tra hướng dẫn các em thực hiện tốt nội quy, nề nếp của 

trường và Liên đội. 

 - Ghi chép sổ chi đội sạch đẹp và cập nhật thông tin thường xuyên. Sinh hoạt chi 

đội, theo chủ điểm tháng. 

 3. Đối với đội viên – học sinh: 

 - Thi đua học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người học sinh – đội viên, tự giác 

trong học tập và rèn luyện, biết giúp đỡ bè bạn cùng tiến bộ. 

 Trên đây là Quy định chấm điểm thi đua của Liên đội năm học 2021 - 2022 đề 

nghị các đồng chí GVCN - PT và GV, học sinh trong trường lưu ý thực hiện. Quy định 

có thể thay đổi để đáp ứng nhu cầu phát triển cũng như phù hợp theo từng giai đoạn 

hoàn cảnh nhà trường. 

 

Nơi nhận :                      DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU          TM.BCH LIÊN ĐỘI 

- BGH, GVCN, các Chđ;                      HIỆU TRƯỞNG                               TPT ĐỘI 
- Lưu VT,LĐ. 

 

                                                                                                              

                                                             Phan Hữu Xá                           Hoàng Thị Thuỳ Trang 
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