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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy ước về nếp sống văn hóa trong nhà trường
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊNH LIỆT
Căn cứ Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ quy
định việc quản lý trong cơ sở Giáo dục mầm non và cơ sở Giáo dục phổ thông
công lập;
Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 của Thủ tướng
Chính phủ về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính
nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ;
Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học;
Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và
công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”,
“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;
Thực hiện Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 18/8/2020 của Ủy ban nhân
dân Thành phố Hà Nội về Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng
xử trong trường học giai đoạn 2020 - 2025";
Thực hiện Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 10/9/2020 của Ủy ban nhân
dân Quận Hoàng Mai về Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng
xử trong trường học giai đoạn 2020 - 2025";
Thực hiện Kế hoạch số 452/KH-GD&ĐT ngày 23/11/2020 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo Quận Hoàng Mai về Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây
dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2020 - 2025";
Căn cứ chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, chuẩn Hiệu trưởng, phó
Hiệu trưởng;
Căn cứ ý kiến Hội nghị công chức, viên chức năm học 2021- 2022;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy ước về nếp sống văn hóa
trong nhà trường.
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các đoàn thể, tổ chức trong nhà trường cùng cán bộ, giáo viên,
nhân viên trường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- Các thành viên BCĐ QCDC trường;
- Các đoàn thể trong trường (để t/h);
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Thị Thương
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QUY ƯỚC
VỀ NẾP SỐNG VĂN HÓA TRONG NHÀ TRƯỜNG.
(Kèm theo Quyết định số 27A/QĐ-THTL ngày 12 tháng 10 năm 2021
của Hiệu trưởng trường tiểu học Thịnh Liệt)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích việc thực hiện Quy ước về nếp sống văn hóa trong
nhà trường
1. Thực hiện Quy ước về nếp sống văn hóa trong nhà trường là nhằm xây
dựng một môi trường văn hóa, môi trường mô phạm trong trường học
2. Thực hiện nếp sống văn hóa trong trường học với tiêu chí xây dựng một
trường học thân thiện, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, học
sinh tích cực rèn luyện, học tập
3. Thực hiện Quy ước về nếp sống văn hóa trong nhà trường nhằm góp
phần hình thành, xây dựng những nhân cách văn hóa tốt đẹp theo truyền thống
văn hóa, đạo đức của dân tộc , phù hợp với những nét văn hóa tiên tiến của thời đại.
Điều 2: Nguyên tắc thực hiện quy ước về nếp sống văn hóa trong
nhà trường
1. Thực hiện Quy ước về nếp sống văn hóa trong nhà trường phải phù hợp
với Hiến pháp và pháp luật, phù hợp với những quy định chung của ngành giáo
dục, phù hợp với phong tục tập quán của dân tộc.
2. Thực hiện Quy ước trên tinh thần tự nguyện của theo hướng vận động..
Điều 3. Phạm vi điều chỉnh
Quy ước này được áp dụng thực hiện đối với toàn thể cán bộ, giáo viên,
nhân viên và học sinh toàn trường.
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
I. QUY ƯỚC VỀ XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA CỦA CÁN BỘ,
GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN:
Điều 4. Quy ước về giờ làm việc
1. Có mặt làm việc đúng giờ.
2. Thực hiện giờ nào việc nấy, không tụ tập nói chuyện, làm việc riêng; ra
khỏi trường phải được sự đồng ý của Ban Giám hiệu.
3. Không sử dụng điện thoại trong giờ làm việc.
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Điều 5. Quy ước về trang phục, đầu tóc
CB, GV, NV đến trường trang phục lịch sự, đầu tóc gọn gàng, đi giầy
hoặc dép có quai hậu, phù hợp với tính chất của công việc (quần, áo kín đáo,
váy dài quá đầu gối, không xẻ tà quá cao, không được mặc quần bò, áo phông
không có ve cổ). Thực hiện mặc đồng phục theo ngày giờ đúng quy định của
nhà trường.
Điều 6. Tư thế, tác phong, cử chỉ, ngôn ngữ
Tư thế, tác phong, cử chỉ nghiêm túc; thái độ niềm nở, hòa nhã, khiêm tốn,
lễ phép, tôn trọng người giao tiếp; sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực, rõ ràng, mạch
lạc, đúng với phong cách sư phạm để học sinh noi theo và cha mẹ trẻ tin tưởng.
Không nói tục, không dùng tiếng lóng... Cán bộ, công chức, viên chức và người
lao động phải đeo hoặc cài thẻ tên, phù hiệu, chức danh đúng quy định.
Điều 7. Quan hệ với đồng nghiệp
Chan hoà, thẳng thắn, trung thực, thân ái. Không có lời nói, hành vi xúc
phạm đồng nghiệp.
Điều 8. Quan hệ với học sinh
Thương yêu, tận tình chăm sóc hướng dẫn. Không được có lời nói, hành
động, hình phạt xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể học sinh. Đối xử công
bằng và quan tâm bảo vệ lợi ích chính đáng của học sinh theo tinh thần Công
ước Quốc tế về quyền trẻ em.
Điều 9. Với cha mẹ học sinh
Thân ái, chuẩn mực, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo. Luôn có
ý thức tuyên truyền cho phụ huynh hiểu về nhà trường và công tác giáo dục, tạo
mối quan hệ cộng đồng trách nhiệm trong công tác giáo dục.
II- QUY ƯỚC VỀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HOÁ
Điều 10. Xây dựng các mối quan hệ trong nhà trường
Quan hệ lãnh đạo - nhân viên, quan hệ đồng nghiệp, quan hệ thầy trò, quan
hệ giáo viên - phụ huynh... đúng mực, thân thiện, văn hoá.
Điều 11. Xây dựng nề nếp làm việc
Làm việc có nề nếp, có kế hoạch, khoa học. Thực hiện nghiêm túc các quy
chế, nội quy về kỷ luật lao động, đặc biệt các quy định về sử dụng thời gian làm
việc. Phân công cụ thể cho cá nhân, bộ phận thực hiện theo dõi thời gian lao
động, làm việc, giữ gìn trật tự, vệ sinh trong và ngoài nơi làm việc thuộc nhà
trường quản lý. Mỗi người có ý thức hoàn thành công việc của mình theo đúng
kế hoạch.
Điều 12. Các hoạt động văn hoá
1. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, giáo dục truyền
thống cho học sinh. Quan tâm đúng mức các hoạt động giáo dục truyền thống:
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- Giáo dục tình yêu quê hương đất nước,thủ đô
- Giáo dục tình cảm gia đình: kính yêu ông, bà, cha mẹ, thương yêu anh
chị em...
- Giáo dục tình cảm kính yêu, vâng lời thầy cô giáo, đoàn kết giúp đỡ
bạn bè...
2. Ban Giám hiệu, đoàn thể chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, học sinh...
đặc biệt học sinh nghèo, học sinh gặp khó khăn, hoạn nạn.
3. Chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, giáo viên, học sinh: tổ chức các
hoạt động nhân các ngày kỷ niệm. Tổ chức tham quan ngoại khoá...
Điều 13. Xây dựng và bảo vệ môi trường, khung cảnh Sư phạm: Xanh
- Sạch - Đẹp -Thân thiện và an toàn
1. Vứt rác đúng nơi quy định.
2. Sắp xếp phòng làm việc ngăn nắp.
3. Các lớp học sạch sẽ, trang trí đẹp...
4. Thường xuyên chăm sóc vườn cây, vườn hoa cây cảnh làm cho nhà
trường luôn xanh tươi.
5. Phân công các bộ phận hành chính chăm lo bảo vệ môi trường, vệ sinh
luôn sạch sẽ.
Điều 14. Xây dựng văn hóa trong hội họp
1. Tổ chức hội họp và đến họp đúng giờ quy định, không tự tiện bỏ họp
giữa giờ, nghỉ họp phải báo cáo.
2. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
3. Không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp.
4. Không nói chuyện riêng, gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến sự tập trung
theo dõi của người khác.
5. Muốn phát biểu phải được sự đồng ý của chủ toạ hội nghị, không nói
chen khi người khác đang phát biểu.
6. Giữ thái độ từ tốn, tôn trọng chủ toạ và hội nghị khi phát biểu, tranh luận.
Quy ước này đã được toàn thể giáo viên, cán bộ, công nhân viên trong
trường thảo luận và nhất trí thông qua. Những cá nhân thực hiện tốt sẽ được
biểu dương, khen thưởng. Nếu vi phạm, tuỳ theo tính chất, mức độ có thể bị trừ
điểm thi đua, phê bình hoặc xử lí kỷ luật.

