
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG PT THỰC HÀNH SƯ PHẠM         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

BẢN CAM KẾT 

THỰC HIỆN NỘI QUY, QUY CHẾ 

           Thực hiện Quy chế, Nội quy Học sinh bán trú trong Ký túc xá trường PT Thực hành 

Sư Phạm – Đại học Đồng Nai 

Thực hiện chủ trương của Nhà trường về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn 

xã hội, duy trì kỷ cương trong học tập, bán trú góp phần xây dựng môi trường bán trú văn 

hóa văn minh. 

Họ và tên học sinh:  ................................................... ……..……Lớp: ................................... 

Đang ở phòng: ........................ 

CAM KẾT 
Thực hiện nghiêm túc những điều quy định trong nội quy cụ thể như sau: 

1. Quy định chung. 

- Đăng ký với ban quản lý Ký túc xá (KTX), làm các thủ tục cần thiết trước khi vào ở. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh sự quản lý, điều động, bố trí của Ban quản lý KTX. 

- Tạo điều kiện để Thầy cô Ban quản lý KTX, Thầy cô Quản sinh đến kiểm tra về việc 

thực hiện nội quy KTX. 

2. Quy định về An ninh - Trật tự. 

- Không cho người lạ, học sinh khác phòng vào ở trong phòng KTX. 

- Không dán áp phích, băng rôn, biểu ngữ, quảng cáo, viết, vẽ, dán giấy, treo vật dụng lên 

tường. 

- Không tụ tập trong phòng gây mất trật tự. 

- Không tàng trữ, sử dụng hung khí, các chất dễ cháy nổ, các chất kích thích, gây nghiện, 

tài liệu nội dung không lành mạnh. 

- Không đá banh, chạy giỡn trên hành lang KTX. 

3. Quy định về giờ ở bán trú. 

- Chấp hành đúng quy định về thời gian bán trú tại KTX. 

+ Buổi sáng học 4 tiết (10h35):  

 Ăn trưa đến 11h25. 

 Có mặt và nghỉ trưa tại phòng từ 11h30’ đến 13h00’. 

+ Buổi sáng học 5 tiết (11h25):  

 Ăn trưa đến 12h00. 

 Có mặt và nghỉ trưa tại phòng từ 12h00’ đến 13h00’. 

 - Di chuyển về phòng học và có mặt tại phòng học trước 13h25’. 

- Không làm những việc sau: 

+ Mở nhạc, ca hát, các hoạt động gây ồn ào tại phòng trong giờ nghỉ bán trú. 



+ Tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức. 

+ Chơi thể thao trong phòng ở, hành lang, ban công, cầu thang. 

+ Có các hành vi, tác phong, ăn mặc thiếu văn hóa. 

+ Chơi game, sử dụng điện thoại sai quy định trong khu vực KTX. 

- Có mặt tại phòng ở đúng giờ quy định để Thầy cô Quản sinh hay Thầy cô trong Ban 

quản lý KTX điểm danh. 

4. Quy định về tài sản 

- Không tự ý di chuyển giường khỏi vị trí đã bố trí; có ý thức bảo vệ tài sản được nhà 

trường trang bị, làm mất hoặc hỏng trang thiết bị trong phòng ở phải bồi thường theo 

quy định. 

- Tiết kiệm điện, nước và tự bảo quản tài sản cá nhân. 

5. Quy định về vệ sinh môi trường 

- Không ăn trong phòng, hành lang hay cầu thang KTX. 

- Có trách nhiệm tham gia các hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường do Nhà trường và 

các đoàn thể phát động. 

Em xin cam kết thực hiện nghiêm túc các điều nêu trên, nếu vi phạm em sẽ nhận các hình 

thức xử lý của Ban quản lí KTX và Ban giám hiệu Nhà trường. 

    Đồng Nai, ngày ........ tháng …..... năm …....... 

       Học sinh cam kết 

      ( Ký, ghi rõ họ tên ) 

 

   


