
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI QUY
SỬ DỤNG PHÒNG HỌC CÓ MÁY CHIẾU

Điều 1. Quyền và trách nhiệm của cán bộ quản lý phòng học

- Mở - Đóng cửa đúng giờ, đúng lịch đăng ký

- Vệ sinh phòng sạch sẽ và đôn đốc công tác giữ gìn vệ sinh phòng học

Điều 2. Quyền và trách nhiệm của cán bộ quản lý thiết bị

- Có trách nhiệm thường xuyên sắp xếp, bảo quản, tu sửa thiết bị trợ giảng

của nhà trường.

- Kiểm tra và bàn giao cho giảng viên mượn và trả thiết bị khi tới giờ học

một cách khoa học, đúng lịch; Nhắc nhở cán bộ - giảng viên, học sinh - sinh viên

sử dụng và bảo quản thiết bị đúng theo Quy định.

- Hỗ trợ GV trong suốt quá trình sử dụng thiết bị; Trường hợp mất, hư hỏng

thiết bị phải lập biên bản và báo cáo kịp thời cho lãnh đạo phòng HC-QT để có biện

pháp xử lí.

Điều 3. Quyền và trách nhiệm của giảng viên (GV)

- GV phải đăng ký sử dụng phòng máy chiếu vào tuần trước khi có giờ giảng

dạy;Trong trường hợp cần phòng Máy chiếu đột xuất – GV phải đăng ký trước ít

nhất 45 phút

- Mượn và trả thiết bị đúng lịch đã đăng ký. Khi nhận và bàn giao trang

thiết bị phải kiểm tra và ký nhận vào sổ bàn giao. Khai thác, sử dụng thiết bị một

cách tối đa có hiệu quả vào các tiết dạy. là người chịu trách nhiệm trước nhà

trường về việc quản lý, sử dụng và bảo quản trang thiết bị trong phòng học

- Cán bộ, giảng viên phải biết sử dụng thành thạo thiết bị trình chiếu theo

đúng quy trình kỹ thuật (tắt, mở, điều chỉnh,…) mới được phép sử dụng. Trường

hợp cán bộ, giảng viên chưa thành thạo, cần liên hệ với nhân viên quản lý thiết

bị, phòng HC-QT để được hướng dẫn sử dụng; Tuyệt đối không được nhờ sự trợ

giúp từ phía học sinh, sinh viên hay những người không được giao nhiệm vụ

quản lý.Trong quá trình sử dụng nếu có sự cố kỹ thuật, mất mát, hư hỏng – báo

ngay cho cán bộ phụ trách kỹ thuật và cùng lập biên bản hiện trạng hư hỏng.



- Tắt hết nguồn điện (Aptomat) khi hết giờ học và rút các thiết bị điện ra

khỏi nguồn điện an toàn. Gương mẫu trong việc thực hiện quy chế bảo vệ tài sản và

giữ gìn vệ sinh phòng học. Đôn đốc nhắc nhở SV vệ sinh và giữ gìn vệ sinh lớp học

Điều 4. Trách nhiệm của HSSV

- Phải mang thẻ sinh viên khi vào phòng học. Có trách nhiệm bảo quản tài

sản và chấp hành sự chỉ đạo của GV; vệ sinh và giữ gìn vệ sinh phòng học sạch

sẽ trong suốt quá trình học.

- Chỉ được phép đấu nối các trang thiết bị cá nhân như laptop, máy quay,…

phục vụ cho việc giảng dạy, học tập.

- Có ý thức bảo vệ tài sản, giữ trật tự và không mang vật dễ gây cháy, nổ;

không hút thuốc, không mang thức ăn, nước uống; không vứt rác trong phòng

học. Khi hết giờ SV phải đóng các cửa trong phòng học và tắt hệ thống điện trong

phòng.
TL. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH
PHÒNG HÀNH CHÍNH-QT

Trần Công Thái



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI QUY
SỬ DỤNG GIẢNG ĐƯỜNG, PHÒNG HỌC ĐA PHƯƠNG TIỆN

Điều 1. Quyền và trách nhiệm của cán bộ quản lý phòng học

- Mở - Đóng cửa đúng giờ, đúng lịch đăng ký

- Vệ sinh phòng sạch sẽ và đôn đốc công tác giữ gìn vệ sinh phòng học;

- Có quyền từ chối phục vụ khi không đăng ký sử dụng, sử dụng không đúng

mục đích, không đúng nội quy hoặc không giữ gìn vệ sinh

Điều 2. Quyền và trách nhiệm của cán bộ quản lý thiết bị

- Có trách nhiệm thường xuyên sắp xếp, bảo quản, tu sửa thiết bị trợ giảng của

nhà trường.

- Kiểm tra và bàn giao cho giảng viên mượn và trả thiết bị khi tới giờ học một

cách khoa học, đúng lịch; Nhắc nhở cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên sử dụng và

bảo quản thiết bị đúng theo Quy định.

- Hỗ trợ Giảng viên trong suốt quá trình sử dụng thiết bị; quản lý điều hòa, chỉ sử

dụng từ tiết 3 đến tiết 9 và khi trời nắng nóng trên 32 0C.

- Trường hợp mất, hư hỏng thiết bị phải lập biên bản và báo cáo kịp thời cho

lãnh đạo phòng HC-QT để có biện pháp xử lí.

Điều 3. Quyền và trách nhiệm của giảng viên (GV)

- GV phải đăng ký sử dụng các trang thiết bị và phòng học vào tuần trước khi có

giờ giảng dạy;Trong trường hợp cần phòng học đột xuất – GV phải đăng ký trước ít

nhất 45 phút;

- Mượn và trả thiết bị đúng lịch (đăng ký mượn và trả thiết bị theo từng buổi học,

tránh hiện tượng mượn thiết bị dùng cho nhiều ngày). Khi nhận và bàn giao trang thiết

bị phải kiểm tra và ký nhận vào sổ bàn giao. Khai thác, sử dụng thiết bị một cách tối đa

có hiệu quả vào các tiết dạy.

- Cán bộ, giảng viên phải biết sử dụng thành thạo thiết bị trình chiếu, âm thanh

trợ giảng theo đúng quy trình kỹ thuật (tắt, mở, điều chỉnh,…) mới được phép sử dụng.

Trường hợp cán bộ, giảng viên chưa thành thạo, cần liên hệ với nhân viên quản lý thiết

bị, phòng HC-QT để được hướng dẫn sử dụng.

- Trong giờ học, giảng viên là người chịu trách nhiệm trước nhà trường về việc

quản lý, sử dụng và bảo quản trang thiết bị trong phòng học; nếu có sự cố kỹ thuật, cần

liên hệ với Nhân viên kỹ thuật của phòng HC-QT để được trợ giúp và cùng lập biên bản



hiện trạng hư hỏng. Tuyệt đối không được nhờ sự trợ giúp từ phía học sinh, sinh viên

hay những người không được giao nhiệm vụ quản lý.

- Chỉ được phép đấu nối các trang thiết bị cá nhân như laptop, máy quay,… phục

vụ cho việc giảng dạy, học tập. Cán bộ, giảng viên không trả thiết bị đúng lịch, đem

thiết bị của mình giống thiết bị nhà trường hiện có vào sử dụng sẽ bị xử lý theo Quy

định.

- Tắt máy chiếu, thiết bị trợ giảng đúng qui trình. Gương mẫu trong việc thực hiện

quy chế bảo vệ tài sản và giữ gìn vệ sinh phòng học. Đôn đốc nhắc nhở SV vệ sinh và giữ

gìn vệ sinh lớp học; không tự ý sử dụng điều hòa.

- Cuộn phông chiếu; tắt hết nguồn điện (Aptomat) khi hết giờ dạy và rút các thiết

bị điện ra khỏi nguồn điện an toàn.

Điều 4. Trách nhiệm của HSSV

- Chỉ được vào phòng học công nghệ cao khi có giảng viên phụ trách và chấp

hành sự quản lý của giảng viên.

- Phải mang thẻ sinh viên khi vào phòng học. Có trách nhiệm bảo quản tài sản và

chấp hành sự chỉ đạo của GV; vệ sinh và giữ gìn vệ sinh phòng học sạch sẽ trong suốt

quá trình học.

- Học sinh, sinh viên chỉ được phép sử dụng thiết bị trong trường hợp giải bài tập

hoặc thuyết trình các vấn đề liên quan đến nội dung môn học với sự đồng ý của giảng

viên môn học đó. Giảng viên môn học phải có mặt tại lớp trong suốt thời gian học viên,

sinh viên sử dụng thiết bị và phải chịu trách nhiệm đối với các hư hỏng do việc sử dụng

thiết bị không đúng quy trình gây ra./.

- Có ý thức bảo vệ tài sản, giữ trật tự và không mang vật dễ gây cháy, nổ; không

hút thuốc, không mang thức ăn, nước uống; không vứt rác trong phòng học. Khi hết giờ

học SV phải đóng các cửa trong phòng học và tắt hệ thống điện trong phòng.

TL. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

PHÒNG HÀNH CHÍNH-QT

Trần Công Thái



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI QUY
SỬ DỤNG PHÒNG HỌC TẬP GIẢNG

Điều 1. Quyền và trách nhiệm của cán bộ quản lý phòng học

- Mở - Đóng cửa đúng giờ, đúng lịch đăng ký

- Đôn đốc công tác vệ sinh và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ phòng tập giảng

Điều 2. Quyền và trách nhiệm của cán bộ quản lý thiết bị

- Có trách nhiệm thường xuyên sắp xếp, bảo quản, tu sửa thiết bị trợ giảng của

nhà trường.

- Kiểm tra và bàn giao cho giảng viên, HSSV mượn và trả thiết bị khi tới giờ học

một cách khoa học, đúng lịch; Nhắc nhở cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên sử dụng

và bảo quản đúng theo Quy định.

- Hỗ trợ GV, HSSV trong suốt quá trình sử dụng thiết bị;

- Trường hợp mất, hư hỏng thiết bị phải lập biên bản và báo cáo kịp thời cho

lãnh đạo phòng HC-QT để có biện pháp xử lí.

Điều 2. Quyền và trách nhiệm của giảng viên (GV)

- GV phải đăng ký sử dụng phòng tập giảng từ tuần trước khi có giờ dạy; trong

trường hợp cần phòng tập giảng đột xuất – GV phải đăng ký trước ít nhất 45 phút;

Mượn và trả thiết bị đúng lịch đã đăng ký. Khi nhận và bàn giao trang thiết bị phải kiểm

tra và ký nhận vào sổ bàn giao. Khai thác, sử dụng thiết bị một cách tối đa có hiệu quả

vào các tiết tập giảng.

- Trong giờ tập giảng, giảng viên là người chịu trách nhiệm trước nhà trường về

việc quản lý, sử dụng và bảo quản trang thiết bị trong phòng tập giảng và phải liên đới

chịu trách nhiệm đối với các hư hỏng do việc sử dụng thiết bị không đúng quy trình gây

ra.  Nếu có sự cố kỹ thuật, cần liên hệ với Nhân viên kỹ thuật của phòng HC-QT để

được trợ giúp và cùng lập biên bản hiện trạng hư hỏng.

- Gương mẫu trong việc thực hiện quy chế bảo vệ tài sản và giữ gìn vệ sinh

phòng tập giảng. Đôn đốc nhắc nhở SV vệ sinh và giữ gìn vệ sinh;

Điều 3. Trách nhiệm của HSSV

- Không mang vật dễ gây cháy nổ, không hút thuốc, mang thức ăn, nước uống

vào phòng; không vứt rác trong phòng tập giảng.



- Phải mang thẻ sinh viên khi vào phòng học. Có trách nhiệm bảo quản tài sản và

chấp hành sự chỉ đạo của GV; vệ sinh và giữ gìn vệ sinh phòng tập giảng sạch sẽ trong

suốt quá trình học.

- Học sinh, sinh viên đã được hướng dẫn sử dụng thiết bị trình chiếu, âm thanh

trợ giảng theo đúng quy trình kỹ thuật (tắt, mở, điều chỉnh,…) mới được phép sử dụng.

Trường hợp chưa thành thạo, GV cần hướng dẫn hoặc liên hệ với nhân viên quản lý

thiết bị, phòng HC-QT để được hướng dẫn sử dụng.

- Cuộn phông chiếu; Tắt Máy chiếu, thiết bị trợ giảng đúng qui trình. Khi hết giờ

SV phải đóng các cửa trong phòng và ngắt nguồn điện (Attomat) trước khi rời khỏi

phòng;

TL. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

PHÒNG HÀNH CHÍNH-QT

(đã ký)

Trần Công Thái



QUY ĐỊNH

SỬ DỤNG ĐIỀU HÒA TẠI GIẢNG ĐƯỜNG, PHÒNG HỌC

- CHỈ CÁN BỘ QUẢN LÝ THIẾT BỊ, PHÒNG HỌC MỚI ĐƯỢC VẬN

HÀNH ĐIỀU HÒA VÀ PHẢI ĐỂ MỨC NHIỆT TỪ 280C TRỞ LÊN

- CHỈ SỬ DỤNG ĐIỀU HÒA KHI TRỜI NẮNG NÓNG TRÊN 320C

VÀ TỪ TIẾT 3 ĐẾN TIẾT 9;

- CÁNH GIÓ HƯỚNG LÊN PHÍA TRÊN


