
NỘI QUY PHÒNG KIỂM TRA 

1. Các vật dụng học sinh được mang và không được mang vào phòng 
kiểm tra 

1.1. Học sinh được phép mang vào phòng kiểm tra các vật dụng liên quan đến 
việc làm bài kiểm tra: 

a)  Bút viết, thước kẻ, bút chì đen, tẩy chì, compa, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ 
vẽ hình. Các vật dụng này không được gắn linh kiện điện, điện tử; 

b)  Máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ 
nhớ; 

c)  Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn Địa lí, do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành; 
không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì trong tài liệu. 

1.2. Học sinh mang theo tài liệu, vật dụng liên quan đến việc làm bài kiểm tra 
hoặc các phương tiện thu phát thông tin dù sử dụng hay chưa sử dụng đều bị lập 
biên bản và xử lí theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Trách nhiệm của học sinh 

a) Có mặt tại trường đúng ngày, giờ quy định; chấp hành hiệu lệnh của Hội đồng 

coi kiểm tra và hướng dẫn của giáo viên. Học sinh đến chậm quá 15 phút sau khi 

có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự kiểm tra môn đó. 

b) Khi giáo viên cho phép mới được vào/rời phòng kiểm tra; ngồi đúng chỗ ghi số 
báo danh trong phòng kiểm tra.  

c) Chỉ được mang vào phòng kiểm tra các vật dụng được phép theo quy định. 

d) Trước khi làm bài, phải ghi đầy đủ số báo danh vào giấy kiểm tra, Phiếu TLTN, 
giấy nháp, đề kiểm tra; ghi mã đề kiểm tra vào giấy kiểm tra; ghi, tô số báo 
danh, mã đề vào Phiếu TLTN. 

e) Khi nhận đề kiểm tra, phải kiểm soát kĩ số trang và chất lượng các trang in. 
Nếu phát hiện thấy đề kiểm tra thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhoè, mờ phải báo 
cáo ngay với giáo viên coi kiểm tra, chậm nhất 10 phút sau khi phát đề. 

f) Khi làm bài, tuyệt đối không được trao đổi bàn bạc, quay cóp hoặc có những 
cử chỉ, hành động gian lận và làm mất trật tự phòng kiểm tra. 

g) Bài kiểm tra phải viết rõ ràng, không được đánh dấu hoặc làm kí hiệu riêng, 
không được viết bằng bút chì (trừ vẽ đường tròn bằng compa); chỉ được viết 
bằng một loại bút, một thứ mực (không được dùng mực đỏ); phần viết hỏng phải 
dùng thước gạch chéo; không được tẩy, xoá bằng bât kỳ cách gì. 

h) Khi nộp bài kiểm tra, phải ghi rõ số tờ giấy kiểm tra đã nộp và ký xác nhận vào 

Phiếu thu bài. 


