TRƢỜNG TCN KTCN HÙNG VƢƠNG
PHÒNG CÔNG TÁC HS-SV


PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC SINH

Học kỳ:
Họ tên học sinh, sinh viên:

Năm học:
Mã số HSSV:

Lớp:

Khóa:

Căn cứ quy chế rèn luyện học sinh sinh viên (Ban hành kèm quyết định số 54/ 2008/ QĐ –
BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh xã hội ngày 19/5/2008)
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Điều 4 (quy chế)
Đánh giá về ý thức và kết quả học tập

1

2

3
4
5

Kết quả học tập:
 Xuất sắc: 9<TBC≤10
 Giỏi: 8<TBC<8.9
 Khá: 6.5<TBC<7.9
 Trung bình khá, Trung bình: 5<TBC<6.4
 Yếu, kém:>5
Tham gia tích cực các hoạt động chuyên môn do Trƣờng,
Khoa/ TT tổ chức:
 Hội thi KAB, Hội thi học sinh giỏi nghề, Hội thi ứng dụng
tin học ... do nhà trường và các đoàn thể tổ chức (Mỗi lần
tham gia được 2 điểm, không tham gia trừ một (-1) điểm)
Tham dự đầy đủ các kỳ thi, kiểm tra (hết môn, học kỳ) (Vắng
thi không lý do, không đơn xin phép trừ một (-1) điểm)
Không vi phạm nội quy phòng thi (Mỗi lần vi phạm trừ một (-1)
điểm)
Tham gia các hội thi sáng tạo do nhà trƣờng và các đoàn thể
tổ chức (điểm khuyến khích)

Điều 5 (quy chế)
Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế của nhà trƣờng
Đi học đầy đủ, đúng giờ
1
(Vắng 01 buổi không phép trừ một điểm rưỡi (-1,5) điểm; Vắng 3
buổi có phép trừ một (-1) điểm).
2
Đóng học phí đúng thời gian quy định
3
Không bỏ học, trốn tiết (Mỗi lần vi phạm trừ một (-1) điểm)
Không đi học trễ (quá 15’)
4
(Mỗi lần vi phạm lần 1 trừ nửa (-0.5) điểm)
5
Không hút thuốc trong lớp (Mỗi lần vi phạm trừ một (-1) điểm)
Xuống xe dẫn bộ khi ra vào công trƣờng
6
(Mỗi lần vi phạm trừ một (-1) điểm)
Ao bỏ vào quần, áo có bảng tên, mang giày, dép có quai hậu
7
(Mỗi lần vi phạm trừ một (-1) điểm)
8

Giữ vệ sinh chung trong lớp học và khuôn viên nhà
trƣờng (Mỗi lần vi phạm trừ nửa (-1) điểm)
Điều 6 (quy chế)
Đánh giá về ý thức tham gia hoạt động phong trào của trƣờng
Học sinh có y thức tốt, tự giác gƣơng mẫu tham gia đầy đủ
mọi hoạt động ngoài giờ mang lại hiệu quả thiết thực có tác
1
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1

dụng thúc đẩy phong trào, đóng góp thành tích của tập thể
mới đạt điểm tối đa:
Tham gia đầy đủ các phong trào, hoạt động ngoại khoá và
sinh hoạt chuyên đề do Đoàn Trƣờng tổ chức
(Không tham gia 1 lần trừ một (-1) điểm)
Tham gia đầy đủ các phong trào, hoạt động ngoại khoá do
Khoa/ TT tổ chức (Không tham gia 1 lần trừ một (-1) điểm)

8

3

Tham gia đầy đủ các phong trào của lớp (Không tham gia 1 lần
trừ một (-1) điểm)

5

Ghi
chú

- Học sinh có sức khoẻ bình thường nhưng không tham gia các
hoạt động nói trên thì không được xếp điểm.
- Học sinh khuyết tật, vì lý do sức khoẻ không tham gia được các
hoạt động nói trên thì vẫn được xếp điểm nhưng cao nhất không
quá 15 điểm.

2

Điều 7 (quy chế)
1
2
3
4
5

Đánh giá về phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng
Lễ phép với thầy cô, cán bộ – công nhân viên của trƣờng
(Có thái độ vô lễ với các thầy cô trong trường trừ hai (-2) điểm)

Giao tiếp hòa nhã và đoàn kết với bạn bè
(Có hành vi gây gổ, đánh nhau với bạn học cùng trường trừ hai (-2) điểm)

Không nói tục, chửi thề trong lớp, trƣờng
(Mỗi lần vi phạmtrừ một (-1) điểm)
Sử dụng đúng mục đích các dụng cụ học tập, thực hành của lớp
(Mỗi lần sử dụng sai mục đích hoặc làm hỏng dụng cụ học tập trừ hai (-2) điểm)

Bảo vệ tài sản chung của trƣờng (bàn, ghế, đèn, quạt …)
(Mỗi lần vi phạm làm hư hỏng tài sản của trường trừ hai (-2) điểm)

Điều 8 (quy chế)
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Đánh giá về trách nhiệm khi tham gia phụ trách lớp, đoàn thể
Hoàn thành tốt vai trò ban cán sự lớp (lớp trƣởng, lớp phó, tổ
10
trƣởng):
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
10
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
8
Hoàn thành nhiệm vụ
6
Không hoàn thành nhiệm vụ
0
Hoàn thành tốt vai trò của BCH chi đoàn Khoa/lớp:
10
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
10
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
8
Hoàn thành nhiệm vụ
6
Không hoàn thành nhiệm vụ
0
TỔNG CỘNG
100
- Thang điểm tổng: 100 điểm
- 91  100 điểm: Xuất sắc
- 61  70 điểm: Trung bình khá
- 81  90 điểm: Tốt
- 51  60 điểm: Trung bình
- 71  80 điểm: Khá
- 30  50 điểm: Yếu
- Dƣới 30 điểm: Kém
Ngày … tháng … năm 20 …
Khoa/TT

Giáo viên Chủ nhiệm

Ban cán sự lớp
2

Học sinh tự đánh giá

