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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong nhà trường
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT LƯƠNG VĂN CÙ
Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-SGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Sở Giáo dục
và Đào tạo An Giang về việc thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường
học” giai doạn 2018-2025 của ngành giáo dục và đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm
non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;
Căn cứ tình hình thực tiễn nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong nhà trường Trung học phổ thông
Lương Văn Cù, áp dụng từ năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo.
Điều 2. Nguyên tắc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trong nhà trường
1. Tuân thủ các quy định của pháp luật; phù hợp với chuẩn mực đạo đức, thuần
phong mỹ tục và truyền thống văn hóa của dân tộc.
2. Thể hiện được các giá trị cốt lõi: Nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung
thực trong mối quan hệ của mỗi thành viên trong cơ sở giáo dục đối với người khác, đối
với môi trường xung quanh và đối với chính mình.
3. Bảo đảm định hướng giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, phát triển phẩm chất,
năng lực của người học; nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên và trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bị bãi bỏ.
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường có trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
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