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THÔNG BÁO
V/v một số qui định cho học Nội trú, đầu năm học 2021 - 2022
Thực hiện Công văn số 170/TB-CVA ngày 13 tháng 09 năm 2021 của Hiệu
trường THPT chuyên Chu văn An V/v Thông báo tập trung học sinh năm học 20212022. Ban quản lí Nội trú nhà trường thông báo cho tất cả học sinh đăng ký ở nội trú
năm học 2021-2022 đã xét duyệt một số nội dung như sau:
1. Thời gian tập trung theo từng khối lớp theo Thông báo 170 /TB-CVA
a. Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng của trường.
b. Thời gian:
Theo thông báo tập trung của nhà trường.
2. Qui định trang phục và phòng chống dịch:
Học sinh phải nghiêm túc thực hiện Qui định về trang phục và công tác phòng
chống dịch của Bộ y tế và những Yêu cầu đối với học sinh theo CV số 170/TB-CVA
của Hiệu trưởng trường THPT chuyên Chu Văn An.
3. Một số qui định cụ thể:
* Học sinh tự trang bị, vệ sinh phòng ở của mình. Những trang thiết bị mang
tới trường phải tập kết tại nơi qui định (có bộ phận hướng dẫn tại cổng trường).
Phụ huynh học sinh tuyệt đối không vào trường giúp cho con em mình).
a. Vật dụng cá nhân chuẩn bị: Yêu cầu gọn nhẹ, cần thiết ở mức tối thiểu để
phục vụ cho học tập và sinh hoạt.
- Chiếu: Khổ 0.8 m x 2.0m;
- Chăn đắp, gối, mùng ngủ (không mang nệm vì mùa nóng);
- Quần áo đi học (02-03 bộ), 01 đôi giày, 01 đôi dép quai hậu và sách vở, các vật
dụng phục vụ học tập;
- Chai thủy tinh, ly dùng để uống nước cho cá nhân.
- Đồ dùng sinh hoạt cá nhân và thuốc điều trị cho những em nào thường xuyên
sử dụng ở nhà;
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- Giấy CMND/CCCD, bảo hiểm y tế và các giấy tờ tùy thân.
b. Thời gian sinh hoạt, học tập ở nội trú:
Học sinh đã vào nội trú tuyệt đối chấp thời gian qui định. Không được ra bên
ngoài trường, khi có việc thực sự cần thiết buộc phải ra ngoài thì phải có ý kiến của
Lãnh đạo nhà trường.
- Phân công phòng ở: tại thời gian tập trung, Ban quản lí nội trú sẽ gọi tên học
sinh và phòng ở. Sau khi nhận chìa khóa lần lượt học sinh từng phòng lên phòng,
chuẩn bị chỗ ở và vệ sinh theo Kế hoạch của Ban quản lí nội trú.
- Thời gian tự học ở khu nội trú: (Ngoài việc học chính khóa theo TKB của
trường)
+ Địa điểm: Các phòng học qui định tại dãy D
+ Thời gian: Từ 19h00 đến 22h30 các ngày trong tuần.
+ Hình thức học: Sẽ phân nhóm học luân phiên. Mỗi buổi sẽ có 50 học sinh %
học tại phòng ở nội trú, 50% học tại các phòng của dãy D. (có danh sách phân công).
Tất cả học sinh ở nội trú đều phải chấp hành qui định này.
c. Qui định sinh hoạt và ăn uống tại khu nội trú:
Ăn, uống trong khu nội trú (thực hiện cho cả buổi sáng, trưa, tối):
- Địa điểm: Học sinh nhận các xuất cơm cá nhân và ăn, uống tại phòng ở.
- Thời gian: thực hiện ăn theo các khung giờ quy định (căn cứ vào thời khóa
biểu học tập của các lớp, BQLNT sẽ quy định khung giờ ăn của các phòng).
- Phương thức:
+ Học sinh có thể dùng Khay ăn riêng hoặc dùng chén bát đũa cá nhân (khuyến
khích dùng Khay riêng).
+ Lập danh sách đăng ký ăn theo ngày theo phòng, gửi cho bộ phận căn tin (Cô
Ái) vào buổi chiều trước để nhà ăn sẽ chuẩn bị trước.
+ Căn cứ theo các khung giờ ăn theo quy định, các phòng cử từ 2 đến 3 học sinh
xuống căn tin nhận và vận chuyển thức ăn lên phòng. Sau khi ăn xong, dọn rửa các vật
dụng cá nhân hoặc cử từ 2 đến 3 học sinh chuyển trả khay, chén bát đũa cho bộ phận
căn tin.
Tránh chen lấn đứng mua và lấy thức ăn. (Những phòng nào không đăng ký thì
phải chờ cuối buổi sau khi các phòng đăng ký đã nhận xong thức ăn. Nếu dùng
Khay chuyên dụng thì có thể mang lên ăn tại phòng).
d. Một số qui định về phòng chống dịch COVID-19 trong khu nội trú
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- Phân luồng đi lại trong khu nội trú (không mang giày, dép đi lại trong khu nội
trú)
+ Nam: (tầng 2 và tầng 3): dùng cầu thang phía Tây nội trú;
+ Nữ: (tầng 4 và tầng 5): dùng cầu thang phía Đông (giữa) nội trú;
- Học sinh tuyệt đối không được qua lại giữa các phòng, thực hiện nghiêm túc
“phòng nào ở phòng đó”, không tụ tập tại các hành lang nhà nội trú.
- Khi đi ra khỏi phòng phải thực hiện việc đeo khẩu trang.
- Trước cửa mỗi phòng phải bố trí ít nhất 01 chai nước sát khuẩn tay; trong
lavabo nhà vệ sinh phải có ít nhất 01 chai nước xà phòng rửa tay.
- Nếu phải mua các vật dụng cần thiết bên ngoài thì viết phiếu gửi Ban quản lí
nội trú liên hệ mua và chuyển vào. Cá nhân không được tự ý ra ngoài mua.
- Mọi vật dụng gia đình gửi đến đều thực hiện tại phòng thường trực (bảo vệ) ở
cổng trường. PHHS không được mang vào nhà nội trú.
- Tuyệt đối không ship đồ ăn, uống từ bên ngoài vào nhà trường; không dùng dồ
nhựa, xốp và dụng cụ dùng một lần.
- Không mang theo tư trang, không mang theo quá nhiều tiền mặt.
Trên đây là những qui định đầu năm học đối với học sinh ở nội trú. GVCN phối
hợp phổ biến, nhắc nhở học sinh thực hiện. Yêu cầu học sinh phải nghiêm túc chấp
hành. Em nào vi phạm nhà trường sẽ xem xét không bố trí tiếp tục ở nội trú.
Nơi nhận:
- Hiệu trưởng (b/c);
- Ban quản lí nội trú (t/h);
- BTV đoàn thanh niên(p/h);
- GVCN các lớp (p/h);
- Lưu VT;
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Trần Huy Bình

