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NỘI QUY THỰC TẬP SƯ PHẠM
Để đảm bảo kết quả cao nhất của đợt thực tập sư phạm, học sinh trường Trung cấp
Đông Dương có trách nhiệm thực hiện nội quy sau đây:
Điều I: Chấp hành chủ trương chính sách.
Chấp hành nghiêm chỉnh: quy chế thực tập sư phạm, những quyết định của Hội đồng
sư phạm nhà trường, của Ban chỉ đạo thực tập sư phạm cơ sở và pháp luật của Nhà nước, của
địa phương nơi đến thực tập.
Điều II: Giữ vững đạo đức tác phong của người giáo viên.
1. Xung phong gương mẫu đi đầu trong mọi công tác.
2. Tận tụy phục vụ, thương yêu và tôn trọng học sinh, góp phần chăm sóc và dạy dỗ
tốt học sinh.
3. Nói năng khiêm tốn, lễ độ, nhã nhặn, không làm mất trật tự trong lúc dự giờ và
trong các buổi họp rút kinh nghiệm các giờ giảng.
4. Trang phục đúng quy định, đầu tóc gọn gàng, sạch sẽ.
5. Có quan hệ đúng đắn, cử chỉ lịch sự giữa học sinh với nhau, giữa học sinh với hội
đồng nhà trường phổ thông.
Điều III: Giữ vững đoàn kết nhất trí.
1. Giữ vững đoàn kết nội bộ, bảo vệ danh dự của trường, của khoa, của lớp, của đoàn
và của cá nhân, chân thành và sẵn sàng giúp đỡ bạn, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của giáo
viên chỉ đạo để rút kinh nghiệm trong công tác chuyên môn và các mặt khác.
2. Gặp những vấn đề vướng mắc trong nội bộ cũng như đối với bên ngoài, cần giải
quyết bình tĩnh và có tổ chức.
Điều IV: Đảm bảo ý thức tổ chức kỷ luật:
1. Hạn chế tối đa việc nghỉ phép trong đợt thực tập, gặp trường hợp đặc biệt có lý do
chính đáng, phải xin phép theo quy định sau:
- Nghỉ 1 ngày phải được phép của trưởng đoàn thực tập.
- Từ 2 đến 4 ngày phải được phép của Trưởng ban chỉ đạo trường phổ thông (hoặc
Mầm non)
- Từ 4 ngày trở lên phải được phép của Ban Chỉ đạo trường Trung cấp Đông Dương.
2. Nghiêm chỉnh thực hiện thời khóa biểu của đoàn TTSP và sự phân công của tổ chức
đoàn.
3. Hằng ngày cần có tổ chức nhận xét ở nhóm, hằng tuần cần có kiểm điểm ở tổ dựa
theo bản nội quy này và theo kế hoạch công tác của đoàn.
Điều V: Tự giác chấp hành nội quy.
Nội quy đề ra đảm bảo chất lượng công tác và quyền lợi chung, do đó HS tự giác chấp
hành. Người thực hiện tốt sẽ được biểu dương, ai sai phạm sẽ bị xử lý tùy theo mức độ nặng
nhẹ./.

