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GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC IGC

MỤC TIÊU GIÁO DỤC CỦA IGC

Tập đoàn Giáo dục IGC với hơn 23 năm kinh 
nghiệm, đã phát triển 23 cơ sở giáo dục
từ bậc Mầm non đến Phổ thông và Cao đẳng 
– Đại học tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình 
Dương, Lâm Đồng, Bến Tre, Tây Ninh. 

Tính đến thời điểm này, IGC GROUP có hơn 
19.000 học sinh - sinh viên và đội ngũ 2.000 
CBGVNV. Với tầm nhìn trở thành hệ thống giáo 
dục chất lượng cao đáng tin cậy hàng đầu Việt 
Nam, những ngôi trường IGC là dấu ấn về thiết 
kế, cảnh quan góp phần phát triển giáo dục bằng 
chất lượng và uy tín trong dạy và học.

Positive thinking
Tư duy tích cực

Critical thinking
Tư duy phản biện

Creative thinking
Tư duy sáng tạo

NOWLEDGE
KIẾN THỨC

KILLS
KỸ NĂNG

TTITUDE
THÁI ĐỘ

Maker
Nhà chế tác

Researcher
Nhà nghiên cứu

Social Work
Practitioner

Nhà hoạt động xã hội

LOVE
Yêu thương

RESPECT
Tôn trọng

ACCOUNTABILITY
Trách nhiệm

INDSET
TƯ DUY

GLOBAL
CITIZENSHIP
CÔNG DÂN TOÀN CẦU

Self
Awareness
Tự nhận thức

Self
Management

Tự quản

Social
Awareness

Nhận thức xã hội

Relationship
Skills

Kỹ năng tạo
mối quan hệ

Responsible
Decision
Making

Ra quyết định
có trách nhiệm

Đồng Nai

Bình Dương

Bến Tre

Tây Ninh

Lâm Đồng

Tp. Hồ Chí Minh 
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI

YÊU THƯƠNG: 

Chúng tôi tin rằng sự quan tâm, chia sẻ chính là nguồn gốc để tạo ra môi trường học tập và làm việc 
an toàn, tràn ngập tình yêu thương. Tình yêu thương tạo nên sức mạnh gắn kết, sự bao dung, kiên 
nhẫn và là nền tảng văn hóa tổ chức tốt đẹp.

TÔN TRỌNG: 

Chúng tôi tin rằng tôn trọng bản thân và tôn trọng lẫn nhau, đi cùng với sự cam kết chính là điều kiện 
để có được môi trường học tập, hợp tác lành mạnh, bình đẳng. Nhờ đó, nền tảng tinh thần làm việc 
nhóm được phát huy vì sự phát triển bền vững của tổ chức.

TRÁCH NHIỆM: 

Chúng tôi tin rằng Tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, với tổ chức và cộng đồng là một giá trị 
then chốt giúp chúng tôi tạo ra những thay đổi tích cực. Tính trách nhiệm giúp chúng tôi trở thành 
những người sẵn sàng học hỏi, chủ động và sáng tạo để thực hiện những mục tiêu đã đặt ra.
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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THỎA THUẬN GIỮA PHỤ HUYNH VÀ NHÀ TRƯỜNG

Vào đầu năm học, đối với học sinh mới, Nhà trường và Phụ huynh cùng thống nhất các thỏa thuận 
nhằm hiểu rõ và thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mình trong việc giáo dục và 
chăm sóc học sinh. Nếu học sinh tiếp tục học tập tại các lớp học của trường thì thỏa thuận tự động 
gia hạn. Nếu học sinh chuyển trường trong cùng Tập đoàn Giáo dục IGC thì sẽ ký lại giữa phụ huynh 
và cơ sở trường mới chuyển đến.
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Thời khóa biểu điển hình của một ngày

THÔNG TIN CHUNG VỀ NĂM HỌC
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GIỜ HỌC
Học sinh đi học từ thứ Hai đến thứ Sáu, nghỉ thứ Bảy và Chủ Nhật. Chi tiết thời khóa biểu sẽ được giáo viên chủ 
nhiệm thông báo cho từng lớp và từng thời gian.

Ngày học bắt đầu từ 6h45 và kết thúc lúc 16h30. Các hoạt động afterschool, câu lạc bộ... sẽ được tổ chức sau 
giờ học. Học sinh có mặt tại trường muộn nhất vào lúc 7h00.

ĐƯA/ĐÓN GIỜ NHẬP HỌC/ TAN HỌC
Hạn chế tối đa việc gây ùn tắc giao thông bằng cách chỉ dừng xe cho học sinh xuống xe tại những khu vực 
được chỉ định. Các phương tiện giao thông không được đỗ trước cổng trường quá lâu và cản trở giao thông 
trên vỉa hè. 

Phụ huynh thể hiện hành vi văn minh, lịch sự trong quá trình đưa, rước học sinh tại Trường.

NGÀY CUỐI TUẦN 
Trường tổ chức một số hoạt động afterschool, câu lạc bộ, sự kiện vào thứ Bảy và có thông báo cho PHHS.         
Trường không mở cửa vào Chủ Nhật, trừ những sự kiện hay hoạt động đã được thông báo trước. 

SỰ KIỆN, NGÀY HỘI, NGÀY LỄ
Ngoài việc học, học sinh được tham gia vào các sự kiện đặc biệt và các ngày Lễ, Hội trong suốt năm học để 
mở rộng kiến thức xã hội và nâng tầm nhận thức cho bản thân. Chi tiết sự kiện, ngày Hội, ngày Lễ được công 
bố trên website của trường, trong phần Lịch năm học.

Lễ Trưởng thành & Tri ân là một trong những nét văn hóa đặc trưng và tốt đẹp của Hệ thống trường phổ thông 
liên cấp IGC School dành cho học sinh cuối cấp THPT (lớp 12). Đây là sự kiện được tổ chức khi các em lớp 12 
hoàn thành chương trình học tập cuối cấp và được ghi nhận những thành quả học tập, trưởng thành cũng như 
thể hiện lòng biết ơn đối với Thầy Cô, Ba Mẹ, bè bạn. Lễ Trưởng thành & Tri ân là một dấu ấn tốt đẹp khó phai 
trong quãng đời đi học của các em.

• Học phí là tiền học cho chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và chương trình phát triển chính 
khóa.

• Học phí được tính trọn một năm học, bao gồm cả thời gian Tết Nguyên Đán. 

• Học phí có thể được chi trả theo tháng/học kỳ/năm tùy theo chính sách mỗi năm học của Trường ở mỗi 
thời kỳ.

• Học phí không bao gồm các loại phí khác và phí thuộc đơn vị thứ 3.

• Học phí có thể thay đổi theo từng năm nhưng cam kết không vượt quá 10% mức đã công bố năm trước đó 
trong cùng cấp học.

HỌC PHÍ
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CÂU LẠC BỘ NGOẠI KHÓA 
Ngoài giờ học chính khóa, học sinh có thể đăng ký 
tham gia các Câu lạc bộ (CLB) ngoại khóa nhằm 
phát huy năng khiếu hoặc theo đuổi những đam mê 
và sở thích của riêng mình. CLB là nơi sinh hoạt của 
tất cả học sinh có cùng chung niềm đam mê dưới 
sự điều phối của các chuyên gia và giáo viên giỏi. 
Các CLB trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ Khoa học, 
tiếng Anh, Kỹ năng, Thể thao, Nghệ thuật… Quý Phụ 
huynh có nhu cầu sẽ đăng ký với Phòng Tuyển sinh 
& Chăm sóc khách hàng.

CHƯƠNG TRÌNH HÈ 
Nhằm mục tiêu tạo một môi trường sinh hoạt vui 
học hè bổ ích, ý nghĩa, Chương trình Hè được tổ 
chức và xây dựng chuyên biệt cho từng lứa tuổi. 
Chương trình Hè chú trọng đem đến cho các em 
những hoạt động để khám phá bản thân và thế giới, 
những điều học sinh khó có điều kiện trải nghiệm 
trong năm học chính khóa. Chương trình Hè là hoạt 
động không nằm trong hoạt động chính khóa. Phụ 
huynh có nhu cầu sẽ đăng ký với Phòng Tuyển sinh 
& Chăm sóc khách hàng đóng phí theo quy định.

THỜI GIAN HỌC ĐỊNH HƯỚNG
Trước mỗi năm học, Trường sẽ thông báo về thời 
gian học định hướng với thời lượng từ 02-04 tuần, 
tùy bậc học. Mục tiêu của việc học định hướng là 
tạo thời gian bước đệm cho học sinh có sự chuẩn 
bị kỹ càng về tâm thế và một số kỹ năng thiết yếu, 
ôn tập một số kiến thức nền tảng, nắm vững quy 
định cho học sinh… trước khi bước vào chương trình 
học chính thức. Chương trình học định hướng hàng 
năm không nằm trong chương trình chính khóa. 
Đây là chương trình bắt buộc dành cho mọi học 
sinh. Để thuận tiện cho việc đóng phí tương tự như 
học phí, Trường sẽ thông báo cùng lúc với học phí 
chính khóa.

VĂN HÓA ĐỌC SÁCH TẠI HỆ THỐNG 
TRƯỜNG IGC
“Sách là người thầy suốt đời”.

Một trong những chương trình trọng tâm của Nhà 
trường là xây dựng văn hóa đọc lành mạnh, tích 
cực cho học sinh nhằm rèn luyện năng lực tự học, 
giúp học sinh phát triển mở rộng kiến thức, và phát 
triển ý thức tự học suốt đời. Chương trình đọc sách 
của Trường sẽ tạo cơ hội cho các em tiếp xúc với 
những tác phẩm văn học kinh điển của Việt Nam và 
thế giới, những loại sách giúp phát triển kỹ năng và 
làm đẹp tâm hồn, giúp các em tự tin hội nhập và 
có sự đồng cảm, thấu hiểu với những nền văn hóa 
khác nhau. Dự án đọc sách được triển khai sâu rộng 
ở mọi cấp lớp. Mỗi lớp học có tủ sách riêng. Thư 
viện được trang bị sách và tư liệu đọc Tiếng Anh và 
Tiếng Việt phù hợp lứa tuổi, trình độ của học sinh. 

Bên cạnh các hoạt động đọc sách cá nhân, Nhà 
trường cũng tổ chức các sân chơi nhằm khuyến 
khích niềm đam mê đọc sách như cuộc thi Điểm 
sách, Đóng kịch, hay sáng tác tranh/ bìa sách, thơ 
văn về sách… trong tuần lễ Hội sách hàng năm. Các 
chương trình khuyến khích đọc sách và trình bày 
cảm nhận về sách được phát triển và duy trì liên 
tục đầy sáng tạo và chất lượng trong toàn trường.

HỌC TRỰC TUYẾN 
Học trực tuyến là một hình thức học tập chính thức. 
Nhà trường sẽ có thông báo đến Phụ huynh, Học 
sinh khi có sự chuyển đổi hình thức học trực tuyến 
thay cho các lớp học thông thường nhằm cung cấp 
đầy đủ chương trình đào tạo trong năm học và duy 
trì nền nếp, thói quen học tập trong mọi hoàn cảnh, 
thời điểm.

Phụ huynh hỗ trợ trang bị các thiết bị cần thiết cho 
học sinh nhằm tham gia được khóa học (máy tính/
ipad/điện thoại có loa, camera, micro; nơi ngồi học 
thông thoáng, yên tĩnh, đủ ánh sáng…)

Học sinh khi học trực tuyến sẽ được điểm danh, thực 
hiện thời khóa biểu trực tuyến được Nhà trường phê 
duyệt và thông tin thông qua Giáo viên:

• Hoàn tất đăng nhập trước 2 - 5 phút trước khi 
giờ học bắt đầu.

• Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập, xem tài liệu 
được gửi (nếu có) trước khi giờ học bắt đầu.

• Chỉ bật chức năng micro trên thiết bị khi có nhu 
cầu phát biểu hoặc có yêu cầu của Giáo viên.

• Mặc trang phục lịch sự, ngồi học ngay ngắn, tập 
trung.

• Không sử dụng các ứng dụng khác ngoài yêu cầu 
của Giáo viên trong suốt thời gian học.

• Sau khi kết thúc giờ học, thực hiện “Đăng xuất” 
hoàn toàn khỏi các chương trình.

• Thông báo ngay với Giáo viên nếu học sinh cảm 
thấy không an toàn trong thời gian học trực 
tuyến.
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TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG 
Thấu hiểu tầm quan trọng của nền tảng tâm lý 
trong việc phát triển và tiếp thu kiến thức của học 
sinh. Trường có Phòng Tâm lý Học đường là nơi để 
các em có thể tìm đến chia sẻ, trao đổi, nhận được 
tư vấn từ chuyên viên tâm lý bài bản. Từ đó, tất cả 
các bộ phận có liên quan sẽ cùng đồng hành và 
giúp đỡ học sinh vượt qua các trở ngại hoặc tìm 
được hướng giải quyết cho những vấn đề mình 
quan tâm. Đồng thời, Tập đoàn Giáo dục IGC có 
Cố vấn Cao cấp về Tâm lý Học đường để hỗ trợ 
Nhà trường đối với các trường hợp cần can thiệp 
chuyên sâu.

Các em được tạo không khí thoải mái, tin cậy, tin 
tưởng và được bảo mật thông tin khi đến tư vấn tại 
Phòng Tâm lý Học đường.

Nhà trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các 
hội thảo chuyên đề về tư vấn tâm lý - giáo dục (làm 
bạn với con tuổi dậy thì, làm bạn với con trong học 
tập, phối hợp giáo dục Kỹ năng sống giữa gia đình 
và Nhà trường, những thách thức trong giáo dục 
con tại gia đình…) nhằm tạo sự đồng thuận cao giữa 
gia đình & Nhà trường trong giáo dục học sinh.

TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP
Các Thầy, Cô tại trường là người theo sát và có vai 
trò định hướng, hỗ trợ các em trong quá trình học 
tập.Những buổi hội thảo, hoạt động chuyên đề… 
giúp các em sớm nhận ra và tìm được hướng đi 
đúng đắn cho việc chọn trường, chọn nghề trong 
tương lai từ các chuyên gia và các trường Đại học, 
các doanh nghiệp hàng đầu…

Bên cạnh đó, từ năm 2020-2021, Trường triển khai 
cố vấn học tập nhằm định hướng cho từng cá nhân 
học sinh dựa trên khả năng, năng lực, sở trường của 
từng em học sinh thông qua trò chuyện trực tiếp, 
qua email, điện thoại hoặc theo dõi kết quả các bài 
trắc nghiệm, kiểm tra đánh giá định kỳ; các thầy cô 
cố vấn sẽ cùng học sinh xác định vấn đề, tìm kiếm 
giải pháp tối ưu, hoặc trao đổi về các định hướng và 
lựa chọn phù hợp cho từng em.

BẢO VỆ TRẺ EM 
(CHILD-SAFEGUARDING)
Sự an toàn của học sinh là mối quan tâm hàng đầu 
tại tất cả các trường trong Tập đoàn Giáo dục IGC. 
Đó không chỉ là cam kết mà còn là nền tảng quan 
trọng để hình thành môi trường giáo dục đầy tình 
yêu thương, sự tôn trọng và tinh thần trách nhiệm. 
Chúng tôi hiểu rằng, khi nhu cầu an toàn được đảm 
bảo, học sinh mới có được tâm lý thoải mái trong 
học tập, phát triển bản thân, thúc đẩy bản lĩnh cần 
thiết để thành công trong tương lai. 

Đây cũng sẽ là một cầu nối hiệu quả giữa học sinh 
với học sinh, học sinh với thầy cô - ba mẹ trong việc 
lắng nghe và nhìn nhận vấn đề của nhau. Từ đó, đôi 
bên sẽ hỗ trợ giải quyết vấn đề liên quan đến sự an 
toàn một cách kịp thời, hiệu quả. 

Với chương trình Bảo vệ trẻ em, IGC chia sẻ, nâng 
cao nhận thức về sức khoẻ, an toàn thể chất - tinh 
thần của học sinh - sinh viên đến tất cả các thành 
viên trong cộng đồng, bao gồm: Giáo viên - CBNV, 

Học sinh, Phụ huynh và mọi đối tượng liên quan là 
các đối tác, nhà thầu, nhà cung cấp, khách viếng 
thăm...

Ban Bảo vệ trẻ em IGC: 

Hotline: 0972 777 670

Email: child-safe@igc.edu.vn

NHẬN VÀ CHUYỂN ĐỒ CỦA 
PHỤ HUYNH GỬI CHO HỌC SINH
Phụ huynh có thể gửi đồ cho học sinh tại khu vực 
bảo vệ. Nhà trường sẽ không nhận gửi các sản 
phẩm không xác định được rõ nguồn gốc, xuất xứ; 
các văn hóa phẩm đồi trụy, bạo lực; chất dễ gây 
cháy nổ… Nhà trường tuyệt đối không nhận phong 
bì và các hộp bao gói không xác định được đồ vật ở 
bên trong, không nhận tiền bạc và đồ trang sức đắt 
tiền. Nhà trường có quyền từ chối nhận đồ gửi nếu 
người gửi không chứng minh rõ về nhân thân hoặc 
chưa xác định được danh tính của người gửi đối với 
người nhận, không xuất trình được các giấy tờ ủy 
quyền hoặc quyền giám hộ đối với học sinh.

THUỐC VÀ CÁC VẤN ĐỀ Y TẾ
Học sinh không được phép mang theo bất kỳ loại 
thuốc bên ngoài nào vào trường. Tất cả các loại 
thuốc đều phải được trao và ký nhận tại Phòng Y Tế 
của Trường cùng với lời nhắn nhủ của Phụ huynh/
Người giám hộ. Các loại thuốc cần được ghi rõ tên 
học sinh, tên thuốc, liều lượng và hướng dẫn sử 
dụng. Không được mang thuốc uống vào lớp, ngoại 
trừ thuốc xịt dành cho bệnh nhân hen suyễn với sự 
lưu tâm của giáo viên chủ nhiệm và nhân viên y tế 
của Nhà trường.

Phụ huynh cần bảo đảm các lưu ý về nhóm thực 
phẩm dị ứng hoặc tiền sử bệnh của học sinh được 
khai báo đầy đủ nhằm phục vụ cho việc hỗ trợ kịp 
thời cho học sinh trong quá trình học tập và sinh 
hoạt tại Trường.

THỦ TỤC AN NINH KHI RA, 
VÀO TRƯỜNG
Mục đích của việc kiểm soát tình hình ra, vào trường 
là để đảm bảo an toàn cho học sinh và nhân viên ở 
trường cũng như bảo vệ cơ sở vật chất của trường.

Tất cả Phụ huynh hoặc khách tới trường đều phải 
có hẹn trước. Tại cổng trường, bảo vệ sẽ kiểm tra về 
cuộc hẹn và giữ thẻ Chứng minh nhân dân, bằng lái 
xe hoặc giấy tờ tùy thân khác và cấp thẻ ra-vào cho 
Phụ huynh hoặc khách.

Thực hiện Chính sách bảo vệ trẻ em, Khách hoặc 
Phụ huynh khi vào trường cần lưu ý: Không chụp 
ảnh hoặc quay phim các hoạt động trong trường 
trừ khi được sự cho phép của Ban Giám hiệu hoặc 
đó là các sự kiện công khai; Chỉ sử dụng phòng vệ 
sinh dành cho người lớn, không vào phòng vệ sinh 
hoặc phòng thay đồ của học sinh; Không ở riêng với 
học sinh (khi không có sự giám sát của mọi người) 
trừ khi có lý do được Nhà trường chấp thuận; Không 
điều tra thông tin liên lạc của học sinh khác không 
phải là con/em của mình.
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XE ĐƯA RƯỚC
Tuỳ tình hình đăng ký hàng năm, Nhà trường sẽ có thông báo về việc cung cấp dịch vụ xe đưa rước.

Phụ huynh hỗ trợ việc rèn luyện học sinh trở thành người lịch sự, văn minh:

• Ra xe đúng giờ và tự bảo quản tài sản cá nhân.

• Xếp hàng khi lên xuống xe.

• Luôn chào hỏi, cảm ơn các lái xe và nhân viên giám sát xe buýt. 

• Giữ ghế ngồi, rèm cửa và sàn xe sạch sẽ. 

• Nhặt rác và bỏ đúng nơi quy định.

• Nói lời lịch sự, hòa nhã, thân thiện với bạn bè và các em.

• Luôn cài dây an toàn và chỉ tháo dây khi xe dừng hẳn.

• Nhường các em nhỏ, các bạn nữ lên và xuống xe trước.
 

HỌP PHỤ HUYNH

Nhà trường tổ chức các cuộc họp định kỳ giữa Phụ huynh với Giáo viên chủ nhiệm và Giáo viên bộ môn. Lịch 
họp trong năm đã được ghi chú trong Lịch năm học. 

Họp Phụ huynh được tiến hành theo nhiều hình thức: họp phụ huynh toàn trường/khối, họp phụ huynh theo 
lớp, họp phụ huynh 1:1 giữa phụ huynh và giáo viên theo hình thức học sinh làm trung tâm, họp phụ huynh 1:1:1 
giữa phụ huynh, giáo viên và học sinh.

Ngoài ra, Phụ huynh có thể hẹn gặp giáo viên, Phó Hiệu trưởng hay Hiệu trưởng bằng cách sắp xếp cuộc hẹn 
trước với văn phòng Nhà trường thông qua Phòng Tuyển sinh và Chăm sóc khách hàng. 
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QUÀ TẶNG
Món quà lớn nhất với Hội đồng sư phạm Nhà trường là sự phát triển và tiến bộ của các em học sinh. Vào các 
dịp Lễ, Tết, cán bộ giáo viên của trường được yêu cầu không nhận phong bì, quà tặng từ các Phụ huynh dưới 
bất cứ hình thức nào, ngoại trừ thiệp và các món quà lưu niệm handmade do học sinh, phụ huynh tự làm hoặc 
hoa do Ban Phụ huynh tặng. Nhà trường ghi nhận những lời chúc tốt đẹp và những tình cảm quý báu mà Phụ 
huynh dành cho trường thông qua sự phối hợp, đồng hành, tin tưởng Nhà trường trong quá trình nuôi dạy con 
khôn lớn, trưởng thành.

QUAN ĐIỂM CỦA NHÀ TRƯỜNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP KỶ LUẬT
Nhà trường tin rằng việc áp dụng đúng các biện pháp giáo dục bao gồm các biện pháp kỷ luật phù hợp sẽ giúp 
Trường, gia đình và học sinh cùng tìm ra giải pháp tốt nhất. Học sinh cần được hiểu về những quy định và những 
trách nhiệm của mình. Thông qua các biện pháp giáo dục, Nhà trường mong muốn học sinh đúc kết ra được 
những bài học cho bản thân, rèn luyện tính tự giác và tôn trọng các quy tắc tại nơi mình sinh hoạt và học tập. 

Trường thực hiện các biện pháp kỷ luật dựa trên nguyên tắc:

 1/ Giúp các em hiểu được vấn đề mình đang gặp phải. 

 2/ Hỗ trợ các em tự tìm được giải pháp phù hợp để khắc phục.

 3/ Tôn trọng các em trong tất cả mọi tình huống.

 4/ Cho các em có cơ hội sửa sai và trở nên tiến bộ.

Trường đề nghị Phụ huynh tham gia vào quá trình ở những thời điểm và tình huống thích hợp.

NỘI QUY HỌC SINH (QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ)
Nhà trường ban hành quy định về các hành vi ứng xử cho tất cả các giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện.
Học sinh được yêu cầu thực hiện đúng Nội quy, Phụ huynh cần hỗ trợ để học sinh thực hiện đúng Nội quy.
Nhà trường có quy chế khen thưởng các học sinh có thành tích tốt và quy chế kỷ luật đối với những học sinh 
vi phạm Nội quy.

Cách cư xử đúng đắn được khuyến khích qua việc động viên, phát huy những hành vi tốt. Các vấn đề khúc mắc 
sẽ được thảo luận và đưa ra giải pháp trong các giờ sinh hoạt lớp. Nếu học sinh tiếp tục cư xử không đúng với 
quy định, Nhà trường sẽ yêu cầu Phụ huynh tham gia vào chương trình thay đổi cách ứng xử cho con mình

GIAN LẬN
Tôn trọng và Trách nhiệm là 2 trong 3 giá trị cốt lõi tại Trường. Đối với học tập, các hành vi gian lận, quay cóp... 
không chỉ là những vi phạm nghiêm trọng về nội quy, mà còn được coi là biểu hiện cho sự sai lệch về nhận thức 
đúng - sai. Nhà trường sẽ xử lý nghiêm khắc những hành vi trên và mong muốn Phụ huynh và học sinh hiểu và 
đồng ý rằng đây là những hành vi khó được chấp nhận kể cả trong chuẩn mực học thuật và xã hội.

KỶ LUẬT 
Tùy thuộc vào mức độ vi phạm, hình thức kỷ luật bao gồm từ nhắc nhở, viết suy ngẫm, trao đổi với giáo viên, 
cảnh cáo, trừ điểm hành vi hạnh kiểm tháng với mỗi lỗi tương ứng, trừ điểm thi đua, hạ bậc hạnh kiểm hay 
đình chỉ học tập.

KHEN THƯỞNG
Khen thưởng được áp dụng như một phần thưởng và sự ghi nhận dành cho các cá nhân hay tập thể học sinh 
có nhiều cố gắng hay có thành tích tốt trong các lĩnh vực: học tập, rèn luyện đạo đức và các hoạt động khác. 

Nhà trường khen thưởng dành cho những học sinh có thành tích cấp Quận, cấp Thành phố, cấp Quốc gia, Quốc 
tế về các môn văn hóa cũng như kỹ năng, thể thao, nghệ thuật…  

Khen thưởng gồm giấy khen và phần thưởng tượng trưng dành cho các em đạt thành tích. . 



14 Sổ tay Phụ huynh học sinhTrường TH-THCS-THPT Trịnh Hoài Đức

ĐI MUỘN 
Nếu vì lý do đặc biệt, học sinh sẽ đến muộn hay cần về sớm, Quý Phụ huynh vui lòng thông báo trước cho 
Nhà trường. 

XIN NGHỈ HỌC
Vào ngày học sinh nghỉ học, Phụ huynh vui lòng thông báo cho Giáo viên Chủ nhiệm qua điện thoại, qua Phòng 
Tuyển sinh & Chăm sóc khách hoặc email trước 07h40 sáng về việc con mình sẽ nghỉ học. Phụ huynh cần thông 
báo lý do xin nghỉ cũng như các thông tin về bệnh trạng nếu học sinh bị ốm, sau đó Phụ huynh đến phòng 
Quản Sinh để viết giấy xin phép cho học sinh.

Nếu học sinh nghỉ học không có lý do, học sinh sẽ được ghi nhận là “nghỉ học không phép” cho đến khi Nhà 
trường nhận được thông báo từ gia đình. Phụ huynh vui lòng thông báo trước về thời gian nghỉ học của học 
sinh để Nhà trường tiện theo dõi.

TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN MICROSOFT TEAMS
Đây là tài khoản định danh và có bản quyền. Phụ huynh - Học sinh sẽ được Nhà trường cung cấp một tài khoản 
trên nền tảng ứng dụng Microsoft Teams để sử dụng cho việc học trực tuyến, họp trực tuyến, đăng ký các 
chương trình học/dịch vụ trực tuyến, khảo sát… Các tương tác từ tài khoản này được xem là một tương tác 
chính thống giữa 2 bên. Phụ huynh - Học sinh lưu ý bảo mật thông tin tài khoản (mật khẩu đăng nhập) trong 
quá trình sử dụng.

ĐỒNG PHỤC
Tất cả học sinh đều được yêu cầu mặc đồng phục khi đến trường. Đồng phục là cách thể hiện bản sắc và 
niềm tự hào về ngôi trường của học sinh đối với cộng đồng, đồng thời đó cũng là trang phục cần thiết khi đến 
trường. Học sinh sẽ mặc đồng phục vào tất cả các ngày đi học (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần), các ngày đi dã 
ngoại và các ngày hội, ngày lễ của trường. 

Đồng phục bao gồm đồng phục lễ phục, đồng phục thể dục, đồ bơi, balo, nón... Tùy theo yêu cầu về tiết học, 
sự kiện mà Trường sẽ thông báo về việc sử dụng loại đồng phục phù hợp.

VẬT DỤNG VÀ TƯ TRANG CÁ NHÂN
Vì sự an toàn của các em, Phụ huynh vui lòng không cho các em Học sinh mang theo những vật dụng hay tư 
trang có giá trị bao gồm cả thiết bị điện tử (điện thoại, iPad,…), trang sức (dây chuyền, lắc tay, hoa tai hay đồng 
hồ có giá trị lớn). Nhà trường không chịu trách nhiệm về các hỏng hóc, mất mát xảy ra. Đối với Học sinh nữ, hoa 
tai toòng teng hay hoa tai dài không được chấp nhận. Trong một số trường hợp, giáo viên/ nhân viên có thể yêu 
cầu các em tháo/ cất giữ hoa tai có chốt để đảm bảo an toàn trong lúc hoạt động, vận động.

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ
Học sinh chỉ được mang theo các thiết bị điện tử như máy tính bảng, điện thoại hay laptop khi có yêu cầu/ 
thông báo từ nhà trường và chỉ được phép sử dụng trong giờ học có giáo viên hướng dẫn. Điện thoại và các 
thiết bị điện tử khác nếu bị phát hiện đang được sử dụng vi phạm quy định của nhà trường sẽ bị tịch thu, trả lại 
vào cuối ngày và cần có Phụ huynh đến văn phòng trường làm thủ tục có liên quan để nhận lại thiết bị sau khi 
ký xác nhận biên bản. Quy định này áp dụng ngay từ lần đầu tiên khi Học sinh vi phạm.

Học sinh có thể sử dụng điện thoại của văn phòng Nhà trường để gọi về nhà trong các trường hợp cần thiết.

CAM KẾT VỀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ KẾT NỐI MẠNG (ĐIỆN THOẠI, MÁY TÍNH…) 
VÀ MẠNG INTERNET       
• Học sinh sử dụng hệ thống mạng hoặc kết nối với máy tính theo đúng quy định của Nhà trường. 

• Học sinh chỉ được sử dụng các mặc định cài đặt sẵn trên máy tính hoặc phần mềm của Nhà trường.

• Học sinh có trách nhiệm bảo quản tài khoản học tập đã được cấp. Trường hợp bị mất mật khẩu hay nghi 
ngờ bị truy nhập không hợp pháp, cần phải báo ngay cho Nhà trường.

• Kết nối mạng chỉ nên thực hiện thông qua tài khoản đã được đăng ký và nên chọn mật khẩu an toàn.

• Những truy cập mạng phải phù hợp với mục tiêu giáo dục học sinh.

• Học sinh có thể sẽ không kết nối được với những trang tán gẫu (chat rooms), sử dụng “Messenger” hoặc 
chơi/tải những trò chơi về máy khi sử dụng mạng của trường.
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• Cấm sử dụng hệ thống mạng để truy cập tư liệu không thích hợp như khiêu dâm, phân biệt chủng tộc 
hoặc chiến dịch công kích.

• Những truy cập hợp lệ trong quá trình học sẽ được quy định rõ bởi người có trách nhiệm.

• Việc sử dụng hệ thống kết nối mạng của trường với mục đích kinh tế cá nhân, cá cược, mục đích chính 
trị hoặc quảng cáo đều bị nghiêm cấm. Học sinh tôn trọng bản quyền tư liệu. Cấm sử dụng tin nặc danh 
và chuyển tiếp liên tục hàng loạt email. Nhà trường sẽ xử lý tuyệt đối nghiêm khắc đối với những những 
trường hợp bêu riếu tiêu cực hoặc châm chọc bạn bè xảy ra ở bất kể thời gian và địa điểm nào.

• Không lập nhóm, group mạng xã hội với tên và hình ảnh của Nhà trường (trừ trường hợp dưới sự quản 
lý của Nhà trường).

• Giáo viên sẽ trực tiếp giải quyết những trường hợp học sinh sử dụng Internet hay mạng của trường không 
hợp lệ. 

• Trong trường hợp này, Nhà trường có quyền kiểm soát hoặc xóa bỏ bất cứ tài liệu nào trong hệ thống 
mạng của trường hoặc có quyền quản lý mọi trang web mà học sinh tra cứu.

NHỮNG HÀNH VI HỌC SINH IGC SCHOOL TRÁNH XA

1. Vô lễ, xúc phạm nhân phẩm, có thái độ khiêu khích hoặc những lời nói mang tính chất đả kích, xúc phạm 
danh dự của cán bộ, nhân viên, giáo viên Nhà trường. 

2. Gian lận trong kiểm tra, thi cử.

3. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bạn, đánh nhau, gây rối trật tự an ninh trong Nhà trường và ngoài xã 
hội hoặc trên các trang mạng xã hội; khi có mâu thuẫn phải báo cho quản sinh, giáo viên hoặc lãnh đạo 
Nhà trường biết, không tự ý giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực. 

4. Trộm cắp, trấn lột, tổ chức bảo kê trong và ngoài Nhà trường.

5. Tham gia hoặc tổ chức đánh bạc, cá độ và cho vay, vay nợ dưới mọi hình thức trong và ngoài Nhà trường.

6. Tàng trữ, sử dụng hoặc liên quan đến thuốc lá, thuốc lá điện tử, rượu bia, các thức uống có cồn, các chất 
kích thích, chất gây cháy, nổ dưới mọi hình thức.

7. Tàng trữ, lưu hành các loại sách báo, băng đĩa, văn hóa phẩm không lành mạnh. 
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8. Tàng trữ, tuyên truyền tài liệu phản động, chống phá nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

9. Mang những dụng cụ ngoài quy định, chơi các trò chơi nguy hiểm, trò chơi có tính chất cờ bạc. 

10. Ăn cắp tài sản của người khác; phá hoại hoặc làm hư hỏng tài sản của Nhà trường.

11. Quan hệ giới tính quá thân mật, có những hành vi gây phản cảm. 

12. Tự ý ra khỏi khuôn viên Nhà trường khi chưa được sự đồng ý của Ban giám hiệu.

13. Xăm trổ dưới mọi hình thức.

14. Nối tóc, chải keo, xịt màu, cạo tóc, cắt, nhuộm những kiểu tóc không phù hợp với môi trường giáo dục.

15. Ăn uống ngoài khu vực căn tin và nhà ăn, mang đồ ăn, thức uống vào hội trường, lớp học.

16. Viết, vẽ, sơn, xịt, bôi bẩn, vứt kẹo cao su, xả rác  lên bàn ghế, tường nhà, hành lang, lớp học, sân trường, 
không phá hoại các trang thiết bị và tài sản chung của nhà trường.

17. Xúc phạm, nói xấu, tung tin đồn thất thiệt.

18. Kỳ thị, cô lập bạn khác, có hành vi gây mất đoàn kết nội bộ.

19. Xâm phạm vào quyền riêng tư của bạn học.

20. Nói tục, chửi thề, sử dụng ngôn ngữ miệt thị, phản động hoặc dùng những từ ngữ kém văn hóa trong 
giao tiếp hàng ngày cũng như trên các phương tiện giao tiếp xã hội (Facebook, Skype, Viber, Zalo, 
Instagram, Tiktok…).

21. Thực hiện các hành vi vi phạm luật giao thông như: điều khiển xe máy khi chưa đến tuổi quy định, đua xe, 
cổ vũ đua xe trái phép, không đội nón bảo hiểm, chở số người quá quy định...
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Hình thức vi phạm Cách giáo dục chung

Học sinh vi phạm một 
trong những điều quy 
định học sinh tránh xa

- Giáo viên chủ nhiệm tìm hiểu nguyên nhân, thông báo lỗi vi phạm cho 
Phụ huynh.

- Giáo viên chủ nhiệm mời Phụ huynh đến làm việc trực tiếp cùng với 
Quản sinh để tìm ra nguyên nhân và đề xuất cách xử lý lên Ban giám 
hiệu Nhà trường (có biên bản làm việc kèm theo).

- Căn cứ vào mức độ nghiêm trọng, Ban giám hiệu Nhà trường sẽ xem 
xét và có thể lập hồ sơ đưa ra Hội đồng Kỷ luật Nhà trường (hình 
thức giáo dục học sinh sẽ được quyết định bởi Hội đồng Kỷ luật Nhà 
trường).

- Giáo viên chủ nhiệm lên kế hoạch theo dõi thường xuyên.

Học sinh vi phạm lần 
đầu một trong các nội 
dung của nội quy học 
sinh (trừ những điều quy 
định học sinh tránh xa)

- Giáo viên chủ nhiệm tìm hiểu, hướng dẫn và nhắc nhở học sinh.

- Học sinh viết bản kiểm điểm (đối với học sinh từ lớp 6 trở lên).

- Quản sinh ghi vào sổ theo dõi.

Học sinh vi phạm lần thứ 
2 một trong các nội dung 
của nội quy học sinh (trừ 
những điều quy định học 
sinh tránh xa)

- Quản sinh tiếp tục ghi vào sổ theo dõi (làm căn cứ xét hạnh kiểm) và 
gửi giấy nhắc nhở lần 1 về cho Phụ huynh.

- Học sinh viết bản kiểm điểm có chữ ký của Phụ huynh lần 1 (đối với 
học sinh từ lớp 6 trở lên).

- Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục tìm hiểu, hướng dẫn, nhắc nhở học sinh 
và lên kế hoạch theo dõi thường xuyên.

Học sinh vi phạm lần 
thứ 3 một trong các nội 
dung của nội quy học 
sinh (trừ những điều quy 
định học sinh tránh xa)

- Quản sinh tiếp tục ghi vào sổ theo dõi (làm căn cứ xét hạnh kiểm) và 
gửi giấy nhắc nhở lần 2 về cho Phụ huynh.

- Học sinh viết bản kiểm điểm có chữ ký của Phụ huynh lần 2 (đối với 
học sinh từ lớp 6 trở lên).

- Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục tìm hiểu, hướng dẫn, nhắc nhở học sinh 
và lên kế hoạch theo dõi thường xuyên.

Học sinh vi phạm lần 
thứ 4 một trong các nội 
dung của nội quy học 
sinh (trừ những điều quy 
định học sinh tránh xa)

- Quản sinh tiếp tục ghi vào sổ theo dõi (làm căn cứ xét hạnh kiểm) và 
gửi giấy nhắc nhở lần 3 về cho Phụ huynh.

- Giáo viên chủ nhiệm mời Phụ huynh đến làm việc trực tiếp cùng với 
Quản sinh để tìm ra nguyên nhân và hướng khắc phục (có biên bản 
làm việc kèm theo).

- Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục theo dõi thường xuyên.

CÁCH THỨC GIÁO DỤC KHI HỌC SINH VI PHẠM NỘI QUY

1. Xử lý vi phạm nội quy bằng hệ thống điểm hành vi

- Trong quá trình sinh hoạt - học tập tại trường, ngoài các hình thức giáo dục, tất cả các lỗi vi phạm của học 
sinh được quy ra điểm hành vi, chi tiết được quy định trong bảng tiêu chí đánh giá hạnh kiểm học sinh Trường.

- Dựa trên biểu hiện của học sinh trong sinh hoạt và học tập, học sinh sẽ được cộng điểm hành vi khi có những 
biểu hiện tích cực và bị trừ điểm hành vi khi mắc những lỗi vi phạm. Từ đó điểm hành vi tháng sẽ được tổng 
hợp và quy ra hạnh kiểm tháng. 

- Hạnh kiểm học kỳ được tính theo trung bình cộng điểm hạnh kiểm các tháng, có xem xét sự tiến bộ của học 
sinh trong các tháng. 

- Trong các trường hợp cần làm rõ, Hội đồng Kỷ luật của Nhà trường sẽ tổ chức họp và quyết định mức xử lý vi 
phạm đối với từng trường hợp cụ thể.
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Hình thức vi phạm Cách giáo dục chung

Học sinh vi phạm lần 
thứ 5 một trong các nội 
dung của nội quy học 
sinh (trừ những điều quy 
định học sinh tránh xa)

- Quản sinh tiếp tục ghi vào sổ theo dõi (làm căn cứ xét hạnh kiểm) và 
gửi giấy nhắc nhở lần 4 về cho Phụ huynh.

- Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục mời Phụ huynh đến làm việc trực tiếp 
cùng với Quản sinh để tìm ra hướng khắc phục (có biên bản làm việc 
kèm theo).

Học sinh vi phạm lần 
thứ 6 một trong các nội 
dung của nội quy học 
sinh (trừ những điều quy 
định học sinh tránh xa)

- Quản sinh tiếp tục ghi vào sổ theo dõi (làm căn cứ xét hạnh kiểm) và 
gửi giấy nhắc nhở lần 5 về cho Phụ huynh.

- Giáo viên chủ nhiệm mời Phụ huynh đến làm việc trực tiếp cùng với 
Quản sinh để đề xuất cách xử lý lên Ban giám hiệu Nhà trường (có 
biên bản làm việc kèm theo).

- Căn cứ vào mức độ nghiêm trọng, Ban giám hiệu Nhà trường sẽ xem 
xét và có thể lập hồ sơ đưa ra Hội đồng kỷ luật Nhà trường (hình 
thức giáo dục học sinh sẽ được quyết định bởi Hội đồng Kỷ luật Nhà 
trường).

- Giáo viên chủ nhiệm lên kế hoạch theo dõi thường xuyên.

Học sinh vi phạm từ lần 
thứ 7 trở đi một trong 
các nội dung của nội 
quy học sinh (trừ những 
điều quy định học sinh 
tránh xa)

- Ban giám hiệu Nhà trường lập hồ sơ đưa ra Hội đồng kỷ luật Nhà 
trường (hình thức giáo dục học sinh sẽ được quyết định bởi Hội đồng 
kỷ luật Nhà trường).

- Giáo viên chủ nhiệm lên kế hoạch theo dõi thường xuyên.

2. Xử lý vi phạm quy chế thi

Hình thức vi phạm Xử lý

Mang điện thoại di 
động, thiết bị kết nối 
Internet vào phòng thi

Trừ 10 điểm hạnh kiểm tháng.

Thí sinh viết, vẽ vào 
tờ giấy làm bài thi của 
mình những nội dung 
không liên quan đến 
bài thi

Trừ 10 điểm hạnh kiểm tháng.

Nhìn bài, cho bạn nhìn 
bài hoặc trao đổi bài 
với thí sinh khác

Khiển trách, trừ 25% điểm bài thi; trừ 10 điểm hạnh kiểm 
tháng/ xem xét đánh giá hạnh kiểm tháng, học kỳ.
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Hình thức vi phạm Xử lý

Đã bị khiển trách một 
lần nhưng trong giờ thi 
bài thi đó vẫn tiếp tục 
vi phạm Quy chế thi ở 
mức khiển trách

Cảnh cáo, trừ 50% điểm bài thi, trừ 20 điểm hạnh kiểm tháng/ 
xem xét đánh giá hạnh kiểm tháng, học kỳ.

Trao đổi bài làm hoặc 
giấy nháp với thí sinh 
khác

Chép bài của thí sinh 
khác hoặc để thí sinh 
khác chép bài của mình

Đã bị cảnh cáo một 
lần nhưng trong giờ thi 
bài thi đó vẫn tiếp tục 
vi phạm Quy chế thi ở 
mức khiển trách hoặc 
cảnh cáo

Đình chỉ thi, trừ 50% điểm bài thi, trừ 30 điểm hạnh kiểm tháng/ 
xem xét đánh giá hạnh kiểm tháng, học kỳ.

Mang tài liệu vào phòng 
thi và bị phát hiện khi 
thời gian thi đã diễn ra

Đình chỉ thi, trừ 50% điểm bài thi, trừ 50 điểm hạnh kiểm tháng/ 
đánh giá hạnh kiểm tháng, học kỳ.

Mang tài liệu và sử dụng 
tài liệu trong phòng thi 

Đình chỉ thi, hủy kết quả thi (điểm 0 bài thi), trừ 60 điểm hạnh 
kiểm tháng/ đánh giá hạnh kiểm tháng, học kỳ.

Đưa đề thi ra ngoài 
phòng thi hoặc nhận 
bài giải từ ngoài vào 
phòng thi

Đình chỉ thi, hủy kết quả thi (điểm 0 bài thi), trừ 60 điểm hạnh 
kiểm tháng/ đánh giá hạnh kiểm tháng, học kỳ.

Có hành động gây gổ, 
đe dọa những người 
có trách nhiệm trong 
kỳ thi hay đe dọa thí 
sinh khác

Đình chỉ thi, hủy kết quả thi (điểm 0 bài thi), trừ 60 điểm hạnh 
kiểm tháng/ đánh giá hạnh kiểm tháng, học kỳ.



CÂU HỎI, MỐI QUAN TÂM HOẶC KHIẾU NẠI

Nếu Quý Phụ huynh cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm hoặc Giáo viên bộ môn của học 
sinh. Nếu Giáo viên chưa thể giải đáp những thắc mắc cho Quý Phụ huynh, xin vui lòng liên hệ với các Phó Hiệu trưởng 
phụ trách hay Hiệu trưởng. Ban Giám hiệu sẽ nỗ lực giải quyết các mối quan tâm của Quý Phụ huynh. 

Quý Phụ huynh có thể gửi thư đến địa chỉ email Hiệu trưởng: inbox@igc.edu.vn

CÁC KÊNH THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA TRƯỜNG
Địa chỉ trường: QL 1A, Ấp Quảng Lộc, Xã Quảng Tiến, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

Liên hệ với Phòng Tuyển sinh & Chăm sóc khách hàng: 
Hotline: (0251)3 676 350 - 0977 653 768
Email: info.thd@ttcschool.edu.vn

Liên hệ với bộ phận Kế toán (để được hỗ trợ các vấn đề liên quan tới Tài chính, Học phí): 
Điện thoại: (0251)3 676 350 - 0977 653 768

Website IGC GROUP: www.igc.edu.vn

Fanpage Tập đoàn Giáo dục IGC: www.facebook.com/igc.edu.vn

Fanpage Trường: www.facebook.com/trinhhoaiduc.edu

Tài khoản ngân hàng của Trường: 

1/Số tài khoản: 0121002306254 - Vietcombank - CN Đồng Nai

Tên tài khoản: Trường TH - THCS - THPT Trịnh Hoài Đức

 
2/Số tài khoản: 001313298 - Ngân hàng quốc tế VIB

Tên tài khoản: Trường TH - THCS - THPT Trịnh Hoài Đức

 
3/ Số tài khoản: 0037100007551007 - Ngân hàng CPTM Phương Đông OCB

Tên tài khoản: Trường TH - THCS - THPT Trịnh Hoài Đức

4/ Số tài khoản: 19134916784012 - Ngân hàng CPTM Kỹ thương Việt Nam - Techcombank

Tên tài khoản: Trường TH - THCS - THPT Trịnh Hoài Đức





22 Sổ tay Phụ huynh học sinhTrường TH-THCS-THPT Trịnh Hoài Đức


