
Xây dựng về tổ chức lớp học hợp lý và 

quản lý nề nếp lớp học 
 

1. Đối với xây dựng tổ chức lớp học hợp lý và khoa học cần chú 

trọng đến các vấn đề sau 

+ Bầu ra Ban cán sự lớp có năng lực và khả năng lãnh đạo lớp: Tiêu 

chí để bầu ra BCS lớp đó là sự gương mẫu , có năng lực quản lý và có 

trách nhiệm. Quan trong nhất là bí thư và lớp trưởng 

+ Xây dựng các tổ : Với lớp 11A6 khi phân  công học sinh vào các tổ, 

tôi thường xem xét dến điều kiện, hoàn cảnh từng em, thông thường trong 

mỗi tổ phải có em nhà ở gần trường,và có e nhà ở xa để tiện cho công việc 

của tổ (tránh trường hợp nhiều em ở xa hoặc ở gần tập trung trong một tổ), 

số lượng nam nữ trong mỗi tổ cũng đồng đều nhau. Và việc chọn ra tổ 

trưởng cũng phải là học sinh gương mẫu ,có trách nhiệm và có khả năng 

điều khiển tổ viên của mình 

+ Việc bố trí chỗ ngồi, bên cạnh ngoài hình của từng em thì nên bố trí 

các em trong một tổ ngồi gần nhau, tiện cho việc theo dõi của tổ trưởng. 

 

2.Quản lý nề nếp lớp học 

   Đi đôi với chất lượng kết quả học tập, công tác xây dựng nề nếp cho học 

sinh là một trong  những nhiệm vụ trọng yếu hàng đầu của trường phổ 

thông. Thực tế, nếu học sinh không có nề  nếp thì việc giáo dục và dạy học 

trên lớp sẽ không đạt hiệu quả cao. 

 

- về phía giáo viên chủ nhiệm: 

Trong thực tế,có những giáo viên chủ nhiệm đã tốn rất nhiều công sức 

nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn, học sinh vẫn chưa ngoan, nề nếp 

lớp chưa tốt.  

Tôi cho rằng, điều quan trọng trong việc duy trì được nề nếp là 

GVCN phải đưa ra được những quy định, tiêu chuẩn thi đua cụ thể, sát với 

quy định của nhà trường. Những tiêu chuẩn thi đua đó phải thiết thực, 

đánh giá được tương đối chính xác và toàn diện học sinh, góp phần khuyến 

khích và nhắc nhở các em trong học tập và sinh hoạt. Với hình thức thi đua 



trên thì mọi hoạt động của học sinh đều được giám sát và chấm điểm thi 

đua, từ những vi phạm đến những việc làm tốt đều được đánh giá và ghi 

nhận chính xác, kịp thời. Việc đánh giá xếp loại hạnh kiểm của học sinh 

cũng được quy định cụ thể, rõ ràng và thường xuyên được công khai trong 

các buổi sinh hoạt. Kết quả thi đua được thông báo kịp thời cho PHHS 

từng tháng. Bên cạnh đó, hình thức thi đua phải được kết hợp với hình 

thức thưởng phạt phân minh. Kinh nghiệm cho thấy, các em rất tích cực 

phấn đấu, cố gắng để dành được phần thưởng dù là phần thưởng rất nhỏ. 

Khi HS đã kịp thời thấy được thiếu xót của mình và ý thức được điểm thi 

đua là quan trọng đối với bản thân thì lúc đó các em mới tự giác chấp hành 

nội quy và tích cực tham gia tốt mọi hoạt động của nhà trường.  

Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức thực 

hiện tốt các quy định của nhà trường không chỉ bằng lời nói mà còn bằng 

các câu chuyện người thực, việc thực. 

 
Buổi sinh hoạt lớp thứ 7 hàng tuần 



Kết hợp với giáo viên bộ môn: 

Nếu chỉ giao việc quản lý nề nếp cho đoàn trường và giáo viên chủ 

nhiệm thì việc quản lý nề nếp học sinh sẽ vô cùng khó khăn. Bởi vì, không 

phải lúc nào đoàn trường và giáo viên chủ nhiệm cũng có mặt bên cạnh để 

quản lý nề nếp học sinh được. Do vậy việc quản lý nề nếp học sinh cần có 

sự phối kết hợp của giáo viên bộ môn. 

Đối với nề nếp trong giờ học, chúng tôi mong muốn nhận được sự 

giúp đỡ của giáo viên bộ môn bằng cách mỗi đầu giờ, giáo viên bộ môn 

kiểm tra và đề nghị học sinh thực hiện việc đeo thẻ học sinh, mặc đồng 

phục đúng quy định, có đi dép lê hay sử dụng điện thoại hay không. 

Giáo viên bộ môn nên lồng ghép trong các kiến thức môn dạy của 

mình việc tuyên truyền ý thức, trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ của học 

sinh. 

 
Tập thể lớp 11A6 cùng giáo viên chủ nhiệm và sinh viên kiến tập 

Tôi tin rằng nếu đoàn trường – giáo viên chủ nhiệm – giáo viên bộ 

môn phối hợp tốt cùng tham gia quản lý thì nề nếp học sinh của trường ta 

sẽ nhanh chóng đi vào quy củ. 



Việc hình thành cho các em nề nếp tốt ở mọi mặt là một điều không đơn 

giản. Để xây dựng một tập thể lớp vững mạnh đòi hỏi người giáo viên chủ 

nhiệm phải nỗ lực rất nhiều bởi không có công thức nào chung nhất cho 

công tác này. Song bằng sự quyết tâm với nghề nghiệp, bằng tình yêu 

thương với học trò, người giáo viên chắc chắn sẽ thành công....” 

Trên đây là các ý kiến của cá nhân tôi, hi vọng rằng ý kiến của tôi sẽ 

góp được một phần nào đó trong công tác quản lí nề nếp trong trường học 

của chúng ta. Rất mong được sự đóng góp của các thầy cô giáo 

 

Giáo viên : Phạm Ngọc Huyền Trang 

( Chủ nhiệm lớp 11A6) 

 

 

 

 


