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BIÊN BẢN KÝ KẾT GIAO ƯỚC THỰC HIỆN 

NỘI QUY, QUY ĐỊNH CỦA NHÀ TRƯỜNG 

 

Hôm nay, ngày ........tháng ......năm ....... Tại phòng học số................. 

trƣờng CĐ Phƣơng Đông 

Chúng tôi là GVCN, Ban cán sự lớp.................ngành .......................... 

Cùng ký tên cam kết, giao ƣớc thực hiện tốt nội quy, quy định của 

nhà trƣờng đề ra. Đặc biệt tập trung giáo dục tuyên truyền thực hiện 

tốt một số nội dung sau: 

 

A. Khi đến trường học tập: 

1. Luôn kính trọng thầy, cô giáo và CBCNV nhà trƣờng  

2. Thực hiện nghiêm túc các quy chế của Bộ GD&ĐT, các nội quy, 

quy định của nhà trƣờng: Đi học đúng giờ, đeo bảng tên, trang 

phục, tác phong nghiêm túc, nói năng lịch thiệp, hòa nhã. Không 

gây gổ, đánh nhau gây mất đoàn kết và làm ảnh hƣởng tới uy tín 

nhà trƣờng. Thứ 2 hàng tuần phải mặc đồng phục theo quy định, 

nghỉ học phải xin phép.v.v. 

3. Trong giờ học không làm việc riêng, không sử dụng điện thoại di 

động. Đi lại nhẹ nhàng, không nô đùa làm mất trật tự trong 

trƣờng. Không đi vào khu vực không dành cho HSSV. 

4. Không tự tiện sử dụng các trang thiết bị giảng dạy đã bố trí sẵn ở 

phòng học, phòng thực hành. Phải có trách nhiệm trong việc giữ 

gìn, bảo quản tài sản của nhà trƣờng (nếu hƣ hỏng xin khắc phục, 

bồi thƣờng cho nhà trƣờng). Sử dụng điện nƣớc đúng mục đính, 

hiệu quả và tiết kiệm. 

5. Giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi, không viết, vẽ bậy 

lên bàn nghế, bục giảng.. 

6. Không mang các loại đồ ăn vào lớp, không hút thuốc, uống rƣợu 

bia, nhai kẹo cao su trong khuôn viên nhà trƣờng. 

7. Không sử dụng ma túy; không tham gia chơi trò chơi trực tuyến 

có nội dung bạo lực, không lành mạnh và các tệ nạn xã hội khác. 

8. Không mang hung khí, chất cháy nổ vào trƣờng. Không lƣu 

hành, sử dụng các ấn phẩm phản động và các tài liệu cấm khác 
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theo quy định của nhà nƣớc. Không tổ chức tham gia các hoạt 

động mê tín dị đoan cũng nhƣ các hoạt động chính trị trái pháp 

luật. 

9. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, các hoạt động ngoại khóa do 

nhà trƣờng và đoàn trƣờng tổ chức. 

10. Chấp hành tốt các chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Pháp luật 

của Nhà nƣớc. 

 

B. Hoạt động nơi ở trọ: 

1. Không tụ tập, bè phái thức khuya gây mất trật tự nơi công cộng. 

2. Không đánh lộn, uống rƣợu bia, cờ bạc.v.v 

3. Luôn chấp hành tốt Pháp luật của Nhà nƣớc và quy định của địa 

phƣơng. 

4. Khi thay đổi nơi ở trọ phải đăng ký lại với nhà trƣờng. 

5. Không nợ nần tiền trọ, quán xá làm ảnh hƣởng đến uy tín của nhà 

trƣờng. 

 

* Nếu có thành viên trong lớp vi phạm những nội dung đã ký kết giao 

ước trên đây. Chúng tôi GVCN và BCS lớp liên đới chịu trách nhiệm 

trước BGH nhà trường. 

 

GVCN      BÍ THƯ  LỚP TRƯỞNG 
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BẢN CAM ĐOAN 

 

Em tên là:........................................................học lớp ......................... 

Sinh ngày .........tháng .......năm.............. 

Địa chỉ:.................................................................................................. 

Hôm nay, ngày ........tháng ......năm ....... Tại phòng học số................. 

trƣờng CĐ Phƣơng Đông 

Em xin cam đoan với nhà trƣờng sẽ thực hiện tốt một số công việc cụ 

thể nhƣ sau: 

 

A. Khi đến trường học tập: 

1. Luôn kính trọng thầy, cô giáo và CBCNV nhà trƣờng  

2. Thực hiện nghiêm túc các quy chế của Bộ GD&ĐT, các nội quy, 

quy định của nhà trƣờng: Đi học đúng giờ, đeo bảng tên, trang 

phục, tác phong nghiêm túc, nói năng lịch thiệp, hòa nhã. Không 

gây gổ, đánh nhau gây mất đoàn kết và làm ảnh hƣởng tới uy tín 

nhà trƣờng. Thứ 2 hàng tuần phải mặc đồng phục theo quy định, 

nghỉ học phải xin phép.v.v. 

3. Trong giờ học không làm việc riêng, không sử dụng điện thoại di 

động. Đi lại nhẹ nhàng, không nô đùa làm mất trật tự trong 

trƣờng. Không đi vào khu vực không dành cho HSSV. 

4. Không tự tiện sử dụng các trang thiết bị giảng dạy đã bố trí sẵn ở 

phòng học, phòng thực hành. Phải có trách nhiệm trong việc giữ 

gìn, bảo quản tài sản của nhà trƣờng (nếu hƣ hỏng xin khắc phục, 

bồi thƣờng cho nhà trƣờng). Sử dụng điện nƣớc đúng mục đính, 

hiệu quả và tiết kiệm. 

5. Giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi, không viết, vẽ bậy 

lên bàn nghế, bục giảng.. 

6. Không mang các loại đồ ăn vào lớp, không hút thuốc, uống rƣợu 

bia, nhai kẹo cao su trong khuôn viên nhà trƣờng. 

7. Không sử dụng ma túy; không tham gia chơi trò chơi trực tuyến 

có nội dung bạo lực, không lành mạnh và các tệ nạn xã hội khác. 
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8. Không mang hung khí, chất cháy nổ vào trƣờng. Không lƣu 

hành, sử dụng các ấn phẩm phản động và các tài liệu cấm khác 

theo quy định của nhà nƣớc. Không tổ chức tham gia các hoạt 

động mê tín dị đoan cũng nhƣ các hoạt động chính trị trái pháp 

luật. 

9. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, các hoạt động ngoại khóa do 

nhà trƣờng và đoàn trƣờng tổ chức. 

10. Chấp hành tốt các chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Pháp luật 

của Nhà nƣớc. 

 

B. Hoạt động nơi ở trọ: 

1. Không tụ tập, bè phái thức khuya gây mất trật tự nơi công cộng. 

2. Không đánh lộn, uống rƣợu bia, cờ bạc.v.v 

3. Luôn chấp hành tốt Pháp luật của Nhà nƣớc và luật lệ của địa 

phƣơng quy định. 

4. Khi thay đổi nơi ở trọ phải đăng ký lại với nhà trƣờng. 

5. Không nợ nần tiền trọ, quán xá làm ảnh hƣởng đến uy tín của nhà 

trƣờng. 

 

* Em xin cam đoan sẽ thực hiện tốt các điều đã nói trên, nếu vi phạm 

em sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường. 

 

NGƯỜI CAM ĐOAN 

   (ký và ghi rõ họ tên) 
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TRƢỜNG CAO ĐẲNG 

PHƢƠNG ĐÔNG ĐÀ NẴNG 

LỚP ................. 
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Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 20… 

  

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA DANH HIỆU  

LỚP HỌC SINH - SINH VIÊN TIÊN TIẾN, XUẤT SẮC 

(HỌC KỲ ....... - NĂM HỌC 20….... - 20…....) 

 

 

Hƣởng ứng phong trào thi đua “Dạy tốt” “Học tốt” và cuộc 

vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích 

trong giáo dục” do  trƣờng Cao đẳng Phƣơng Đông phát động. 

Hôm nay, ngày ............tháng ............năm 20...., tập thể 

lớp................ quyết tâm đăng ký phấn đấu thực hiện đầy đủ với chất 

lƣợng cao một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây: 

1. Tu dưỡng rèn luyện: 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

2. Học tập: 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

3. Chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường, pháp luật của 

Nhà nước: 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

Để đạt danh hiệu lớp học sinh - sinh viên ............................... 

trong học kỳ ......, năm học 20.......- 20....... 

Để thực hiện tốt những nội dung đăng ký trên, ngoài sự cố gắng của 

tập thể lớp, chúng em kính mong nhà trƣờng, GVCN quan tâm giúp 

đỡ tạo mọi điều kiện để tập thể lớp đạt đƣợc chỉ tiêu đề ra. 

 

TM.BCH CHI ĐOÀN 

BÍ THƯ 

TM. BAN CÁN SỰ LỚP 

LỚP TRƯỞNG 
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BẢN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA CÁ NHÂN 

 

 Tôi tên là: .................................................Học lớp: ................. 

 Sinh ngày ..... tháng ...... năm......... 

 Địa chỉ hiện nay: ..................................................................... 

 Hôm nay, ngày ..... tháng ...... năm ......, tại phòng học số: ..... 

 Em xin đăng ký danh hiệu thi đua: 

- Đạt danh hiệu hssv Khá:   

 

- Đạt danh hiệu hssv Giỏi: 

 

- Đạt danh hiệu hssv Xuất sắc: 

 

Trong học kỳ ..... - năm học 200.... - 200.... 

 

  HỌC SINH, SINH VIÊN ĐĂNG KÝ 

    (Ký và ghi rõ họ, tên) 
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

PHƯƠNG ĐÔNG ĐÀ NẴNG 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 20… 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HẰNG NGÀY 

 

Lớp: ............... Phòng học: …………Tổng số hssv:............ 

 

Họ và tên ngƣời nộp báo cáo:..................................Chức vụ:............... 

Lưu ý: 

- Báo cáo lần 1 (vào giờ giải lao tiết 1): Các lớp học từ tầng 3 đến tầng 5 nộp 

báo cáo cho thầy Thanh tại Văn phòng Đoàn; các lớp học tại tầng 1, tầng 2 

nộp báo cáo cho cô Như tại phòng Quản lý HSSV; 

- Báo cáo lần 2: Các lớp nộp vào cuối buổi tại phòng Quản lý HSSV; 

- GV môn học và người nộp báo cáo chịu trách nhiệm trước HĐQT và BGH 

về tính chính xác của báo cáo. 

    

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH 

Tiết học 

Giáo viên lên lớp 

Số 

hssv 

có 

mặt 

Số 

hssv 

vắng 

mặt 

Họ, tên hssv vắng 

mặt  

Chữ 

ký 

Giáo 

viên 

G.Viên:.................... 

Môn học:..................... 

Số Tiết/buổi: ............... 

  ...................................

...................................

................................... 

................................... 

 

G.Viên:.................... 

Môn học:..................... 

Số Tiết/buổi: ............... 

  ...................................

...................................

...................................

................................... 

 

Ý kiến nhận xét của GV liên quan đến hssv (nếu có)..   

.......................................................................... 

......................................................................................................................

....................................................... 
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NỘI QUY, QUY CHẾ 

 

 

STT Họ và tên 

Lỗi phạm (Đánh dấu X) 

Không 

đồng 

phục 

Không 

đeo 

bảng 

tên 

Đi 

học 

trể 

Lỗi 

khác 
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GIẤY ĐỀ XUẤT 

 

Kính gửi: - Ban Giám hiệu nhà trƣờng; 

    - Phòng Quản lý học sinh, sinh viên. 

 

 

Em tên là:............................................................Chức vụ:.................... 

Tập thể lớp ............... đề xuất Ban giám hiệu nhà trƣờng và Phòng 

Quản lý học sinh sinh viên gạch tên các bạn có tên dƣới đây ra khỏi 

danh sách lớp. 

1 ............................................................. Ngày sinh:...................... 

2 ............................................................. Ngày sinh:...................... 

3 ............................................................. Ngày sinh:...................... 

4 ............................................................. Ngày sinh:...................... 

5 ............................................................. Ngày sinh:...................... 

 

Lý do: (nêu lý do cụ thể)...................................................................... 

............................................................................................................... 

Nghỉ học từ ngày:.........tháng..........đến nay không có lý do. 

Kính mong Ban giám hiệu và phòng Quản lý học sinh sinh viên xem 

xét giải quyết. 

  

           Ý KIẾN CỦA GVCN Đà Nẵng, ngày      tháng       năm 20.. 

NGƯỜI ĐỀ XUẤT 
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ĐƠN XIN PHÉP 

 

Kính gửi: - Ban Giám hiệu nhà trƣờng; 

    - Phòng Quản lý học sinh, sinh viên; 

    - Giáo viên chủ nhiệm. 

 

Họ tên hssv:...............................................................Lớp.....................  

Lý do xin nghỉ phép:............................................................................. 

………………………………………………………………..………. 

Thời gian:.........ngày (từ ngày….../….../ đến hết ngày ….../....../20....)   

Nơi nghỉ phép....................................................................................... 

Vậy kính mong BGH nhà trƣờng, phòng Quản lý hssv và GVCN cho 

phép em đƣợc nghỉ phép. 

Em xin hứa trả phép đúng thời gian mà nhà trƣờng quy định trên.  

 

Ý KIẾN CỦA GVCN Đà Nẵng, ngày      tháng       năm 20… 

NGƯỜI VIẾT ĐƠN 

 

 

 

 

Ý KIẾN CỦA 

HIỆU TRƯỞNG 

Ý KIẾN CỦA 

PHÒNG QUẢN LÝ HSSV 
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