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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

�ánh giá k	t qu giáo d�c h�c sinh nói chung và �ánh giá k	t qu rèn 

luy�n ��o ��c c�a h�c sinh nói riêng là m#t khâu trong quá trình giáo 

d�c h�c sinh. �ây �'(c xem là m#t trong nh+ng công vi�c quan tr�ng.  

T.m quan tr�ng c�a công tác này là / ch0 n	u �ánh giá �úng, khách 

quan và khoa h�c thì s3 phn ánh �'(c k	t qu quá trình giáo d�c ��o 

��c h�c sinh, là �#ng l5c giúp h�c sinh n0 l5c v'6n lên rèn luy�n hoàn 

thi�n nhân cách. Ng'(c l�i, n	u �ánh giá không �úng thì h8u qu r9t x9u 

mà h8u qu l:n nh9t có th; làm h<ng nhân cách c�a h�c sinh. 

Th5c t	 hi�n nay cho th9y, trong tr'=ng ph> thông, vi�c �ánh giá k	t qu 

rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh còn g@p nh+ng khó khAn, v':ng mBc. Lí 

do là ��o ��c là cái trEu t'(ng, r9t khó �o ��c, �ánh giá m#t cách rõ ràng 

chính xác, ��o ��c h�c sinh l�i �'(c th; hi�n / trong r9t nhiGu mHi quan 

h� ph�c t�p, trong nhiGu hoàn cch khác nhau c�a cu#c sHng… Ngoài ra, 

các tài li�u lí lu8n vG �ánh giá ��o ��c h�c sinh vJn còn h�n ch	. 

�; giúp cho giáo viên ph> thông có th; th5c hi�n tHt công tác �ánh giá 

k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh, module này s3 làm rõ vG v9n �G 

m�c tiêu, nguyên tBc, n#i dung, ph'6ng pháp và kK thu8t �ánh giá k	t 

qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh THPT. 

B. MỤC TIÊU 

1.  M�c tiêu chung 

Module này nhOm giúp giáo viên THPT: 

—  Có kK nAng xác �Snh m�c tiêu �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a 

h�c sinh; 

—  NBm v+ng �'(c các nguyên tBc �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a 

h�c sinh; 

—  NBm v+ng �'(c quy �Snh chung c�a B# Giáo d�c và �ào t�o vG v9n �G 

�ánh giá, x	p lo�i h�nh ki;m h�c sinh; 

—  Có kK nAng xây d5ng các công c� �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a 

h�c sinh; 

—  Có thái �# nghiêm túc, khách quan, công bOng trong quá trình �ánh giá 

k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh. 
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2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. M�c tiêu kin th�c 

—  Bi	t rõ t.m quan tr�ng c�a vi�c xác �Snh m�c tiêu �ánh giá k	t qu rèn 

luy�n ��o ��c / nh+ng �Hi t'(ng h�c sinh khác nhau, / các c9p h�c 

khác nhau; 

—  Nêu �'(c các nguyên tBc �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c 

sinh THPT; 

—  Nêu �'(c cAn c� �; xác �Snh n#i dung �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o 

��c c�a h�c sinh; 

—  Li�t kê �'(c các n#i dung c6 bn trong �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o 

��c c�a h�c sinh; 

—  Nêu �'(c quy trình — các b':c ti	n hành �ánh giá k	t qu rèn luy�n 

��o ��c c�a h�c sinh THPT và ý nghKa c�a vi�c th5c hi�n các b':c 

trong quy trình; 

2.2. M�c tiêu k� n�ng 

—  Có kK nAng xác �Snh các m�c tiêu �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c cho 

h�c sinh; 

—  Quán tri�t các nguyên tBc vào quá trình �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o 

��c c�a h�c sinh THPT; 

—  V8n d�ng �'(c các nguyên tBc vào trong quá trình xác �Snh n#i dung 

�ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c h�c sinh; 

—  Xác �Snh �'(c các hành vi c� th; c�a h�c sinh �; làm cAn c� �ánh giá 

k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh; 

—  V8n d�ng �'(c các nguyên tBc �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c h�c 

sinh vào trong quá trình s\ d�ng các ph'6ng pháp và kK thu8t �ánh giá; 

—  Có kK nAng c6 bn trong �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh 

THPT nh' kK nAng: x\ lí các tình huHng phát sinh trong �ánh giá; xây d5ng 

các phi	u �ánh giá; t> ch�c cho h�c sinh t5 �ánh giá và �ánh giá lJn nhau; 

2.3. M�c tiêu thái �� 

—  Coi tr�ng vi�c xác �Snh m�c tiêu �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a 

h�c sinh; 

—  Coi tr�ng vi�c quán tri�t các nguyên tBc vào quá trình �ánh giá k	t qu 

rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh THPT. 
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C. NỘI DUNG 

Module bao g]m 4 n#i dung và có dung l'(ng t'6ng �'6ng 15 ti	t, trong 

�ó 10 ti	t là th=i gian t5 h�c và 5 ti	t là th=i gian h�c t8p trung (2 ti	t h�c 

lí thuy	t, 3 ti	t h�c th5c hành). 

Nội dung 1 

MfC TIÊU �ÁNH GIÁ KlT QUm RÈN LUYqN �rO �tC CuA HwC SINH 

TRUNG HwC PHy THÔNG 

Ho�t ��ng 1: Phân tích ý ngh�a c�a vi�c xác ��nh m�c tiêu �ánh giá k t 

qu" rèn luy�n ��o �'c c�a h(c sinh trung h(c ph+ thông 

Rèn luy�n ��o ��c cho h�c sinh là m#t nhi�m v� quan tr�ng c�a nhà 

tr'=ng nói chung, tr'=ng THPT nói riêng. C{ng nh' m�i ho�t �#ng khác, 

rèn luy�n ��o ��c cho h�c sinh c.n �'(c �ánh giá m#t cách khoa h�c. 

Th.y (cô) hãy nêu quan �i;m c�a mình vG m�c tiêu �ánh giá k	t qu rèn 

luy�n ��o ��c cho h�c sinh bOng cách tr l=i các câu h<i d':i �ây: 

Câu h�i 1: Th�y (cô) hãy cho bi�t t�i sao c�n ph�i xác ��nh m!c tiêu �ánh 

giá k�t qu� rèn luy)n ��o �*c c+a h,c sinh? 

   

  

  

  

  

Câu h�i 2: N�u không xác ��nh m!c tiêu �ánh giá k�t qu� rèn luy)n ��o 

�*c c+a h,c sinh thì trong quá trình �ánh giá có th2 s3 g4p ph�i nh5ng 

khó kh6n gì?  

   

  

  

  

  

Th.y (cô) hãy �Hi chi	u n#i dung tr l=i các câu h<i c�a mình v:i thông 

tin d':i �ây và t5 rút ra k	t lu8n. 
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THÔNG TIN CUNG CẤP 

�ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh là m#t khâu vô cùng 

quan tr�ng không th; thi	u �'(c trong ho�t �#ng giáo d�c / nhà tr'=ng 

THPT. Có r9t nhiGu �Snh nghKa vG �ánh giá trong lKnh v5c giáo d�c, tuy 

nhiên tu~ thu#c vào m�c �ích �ánh giá, c9p �# �ánh giá và �Hi t'(ng 

�ánh giá mà m0i �Snh nghKa �Gu nh9n m�nh h6n vào khía c�nh nào �ó 

c�a lKnh v5c c.n �ánh giá. 

Có nh+ng �Snh nghKa phn ánh vi�c �ánh giá / c9p �# chung nh9t và 

nh9n m�nh vào khía c�nh giá trS, coi “�ánh giá là s5 thu th8p và lí gii 

m#t cách có h� thHng nh+ng bOng ch�ng dJn t:i s5 phán xét vG giá trS 

theo quan �i;m hành �#ng” (C.E. Beeby) hay “�ánh giá là �'a ra phán 

quy	t vG giá trS c�a m#t s5 ki�n, nó bao hàm vi�c thu th8p thông tin s\ 

d�ng trong vi�c �Snh giá c�a m#t ch'6ng trình, m#t sn ph�m, m#t ti	n 

trình, m�c tiêu hay tiGm nAng �ng d�ng c�a m#t cách th�c �'a ra nhOm 

m�c �ích nh9t �Snh” (P.E. Griffin)… NhiGu �Snh nghKa vG �ánh giá nh9n 

m�nh �	n s7 phù h9p gi5a m!c tiêu và vi)c th7c hi�n, �ây là �Snh nghKa 

�'(c quan tâm nhiGu nh9t. Theo R. Tiler, quá trình �ánh giá ch� y	u là 

quá trình xác �Snh m�c �# th5c hi�n các m�c tiêu �ã �G ra. Có th; �'a ra 

khái ni�m chung vG �ánh giá trong giáo d�c, �ó là quá trình x\ lí nh+ng 

thông tin thu th8p �'(c qua ki;m tra, trên c6 s/ �Hi chi	u v:i m�c tiêu 

�ã xác �Snh, �iGu ki�n th5c hi�n, k	t qu ��t �'(c… Vi�c �ánh giá k	t 

qu rèn luy�n ��o ��c c�a hoc sinh THPT có th; �'(c bi;u hi�n qua thái 

�# và nh8n xét c�a giáo viên. �ánh giá bOng thái �# là vi�c bày t< s5 

�]ng tình, tán thành, khen ng(i… (�Hi v:i nh+ng k	t qu tích c5c) ho@c 

là s5 nhBc nh/, phê bình, chê trách (�Hi v:i nh+ng k	t qu tiêu c5c). 

�ánh giá bOng nh8n xét là s5 �o k	t qu vG sH l'(ng và ch9t l'(ng �'(c 

th; hi�n qua l=i nói hay vi	t c�a giáo viên, trong �ó, có th; ch� ra nh+ng 

'u �i;m hay h�n ch	 c�a h�c sinh. 

Tuy nhiên, �; có th; có �'(c s5 �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a 

h�c sinh THPT m#t cách chính xác, công bOng và toàn di�n thì vi�c xác 

�Snh m�c tiêu �ánh giá là vô cùng quan tr�ng và có ý nghKa r9t l:n. 

M!c tiêu — �ó là nh+ng tiêu chí, nh+ng ch� tiêu, nh+ng yêu c.u, nhi�m v� 

c� th; mà chúng ta c.n ��t �'(c sau khi k	t thúc m#t ho�t �#ng nào �ó. 

M�c tiêu �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh phi �'(c thi	t 

k	 sao cho th5c hi�n �'(c ch�c nAng làm c6 s/ cho vi�c �ánh giá k	t qu 

rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh m#t cách chu�n xác. M�c tiêu có th; coi là 

m#t s5 rõ ràng, �.y ��, ch�a �5ng nh+ng k	t qu �ã d5 ki	n tr':c.  
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M#t trong nh+ng vai trò quan tr�ng nh9t c�a các m�c tiêu giáo d�c là 

cung c9p nh+ng bOng ch�ng và nh+ng tiêu chí �; �ánh giá. �ánh giá s3 ít 

sai sót h6n, ít mang tính ngJu nhiên h6n khi các m�c tiêu �'(c công bH 

m#t cách rõ ràng. M�c tiêu có tác d�ng h':ng dJn hành �#ng �Hi v:i c 

giáo viên và h�c sinh �; h� t5 xác �Snh vS trí so v:i m�c �ích �ang theo 

�u>i. Mager (Pháp) trong cuHn Xác ��nh nh> th� nào các m!c tiêu s> 

ph�m (1962) �ã di�n ��t ý này trong m#t câu nói n>i ti	ng: “N	u b�n 

không chBc chBn vG m#t n6i mà b�n �i �	n… b�n có th; l�c �	n m#t n6i 

khác”. M�c tiêu còn �'(c s\ d�ng làm cAn c� cho vi�c l5a ch�n các 

ph'6ng pháp, kK thu8t, ph'6ng ti�n trong quá trình �ánh giá. M�c tiêu 

�ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh THPT nhOm: 

—  Thông báo vG k	t qu rèn luy�n c�a các em sau m0i m#t giai �o�n nh9t 

�Snh (nh' cuHi kì, cuHi nAm). 

—  X	p th� t5 h�c sinh ho@c ch� ra s5 ti	n b# c�a các em trong vi�c ��t �'(c 

các m�c tiêu rèn luy�n ��o ��c. 

—  Thông báo k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh cho gia �ình. 

 N	u m�c tiêu �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh THPT 

�'(c xác �Snh m#t cách �úng �Bn thì nó s3 có ý nghKa vô cùng to l:n: 

—  Th* nh@t, nó giúp quá trình �ánh giá v8n hành có ch9t l'(ng và hi�u 

qu, không �i ch�ch h':ng;  

—  Th* hai, nó là chu�n �; �ánh giá sn ph�m con ng'=i mà quá trình giáo 

d�c mang l�i, xem sn ph�m này ��t �'(c chu�n / m�c nào. 

Ho�t ��ng 2: Nêu nh/ng c0n c' �1 xác ��nh m�c tiêu �ánh giá k t qu" 

rèn luy�n ��o �'c c�a h(c sinh trung h(c ph+ thông 

Th.y (cô) hãy xác �Snh nh+ng cAn c� �; xác �Snh m�c tiêu �ánh giá k	t qu 

rèn luy�n ��o ��c cho h�c sinh THPT bOng cách tr l=i các câu h<i d':i �ây: 

Câu h�i 1: Khi xác ��nh m!c tiêu �ánh giá k�t qu� rèn luy)n ��o �*c c+a 

h,c sinh, chúng ta c�n d7a trên nh5ng y�u tE nào?  
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Câu h�i 2: Trong nh5ng y�u tE nói trên, y�u tE nào là quan tr,ng nh@t? 

Vì sao?  

   

  

  

  

  

Th.y (cô) hãy �Hi chi	u n#i dung các câu tr l=i c�a mình v:i nh+ng 

thông tin d':i �ây và t5 rút ra k	t lu8n. 

THÔNG TIN CUNG CẤP 

Khi xác �Snh m�c tiêu �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh 

THPT, chúng ta c.n d5a trên c6 s/: 

a)  M!c tiêu giáo d!c c+a c@p h,c. M�c tiêu c�a giáo d�c trung h�c ph> thông: 

“NhOm giúp h�c sinh c�ng cH và phát tri;n nh+ng k	t qu c�a giáo d�c 

Trung h�c c6 s/, hoàn thi�n h�c v9n ph> thông và nh+ng hi;u bi	t thông 

th'=ng vG kK thu8t và h':ng nghi�p �; ti	p t�c h�c ��i h�c, cao ��ng, 

trung h�c chuyên nghi�p, h�c nghG ho@c �i vào cu#c sHng lao �#ng”. 

Tuy nhiên, bên c�nh m�c tiêu giáo d�c c�a c9p h�c, chúng ta c{ng c.n 

chú ý �	n m�c tiêu giáo d�c Vi�t Nam là �ào t�o th	 h� tr� phát tri;n 

nhân cách toàn di�n có ��c, có tài, có trí tu� thông minh, có lí t'/ng 

th�m mK, có s�c kh<e d]i dào, s�n sàng th5c hi�n nghKa v� lao �#ng và 

bo v� T> quHc, t�o nên nhân cách ng'=i Vi�t Nam vEa truyGn thHng, 

vEa hi�n ��i, phù h(p v:i xu th	 phát tri;n chung c�a th	 gi:i. 

Lu8t Giáo d�c c�a n':c C#ng hoà Xã h#i Ch� nghKa Vi�t Nam, ngày 2 

tháng 12 nAm 1998 xác �Snh: “M�c tiêu giáo d�c là �ào t�o con ng'=i 

Vi�t Nam phát tri;n toàn di�n, có ��o ��c, tri th�c, s�c kh<e, th�m mK và 

nghG nghi�p, trung thành v:i lí t'/ng �#c l8p dân t#c và ch� nghKa xã 

h#i; hình thành và b]i d'�ng nhân cách, ph�m ch9t và nAng l5c c�a 

công dân, �áp �ng yêu c.u xây d5ng và bo v� T> quHc”. M�c tiêu này 

c{ng �'(c kh�ng �Snh l�i trong Lu8t Giáo d�c �'(c QuHc h#i n':c C#ng 

hoà Xã h#i Ch� nghKa Vi�t Nam khoá XI, kì h�p th� 7 thông qua ngày 14 

tháng 6 nAm 2005. 

b)  Ch>Gng trình, k� ho�ch giáo d!c c+a c@p h,c. D5a vào khung phân phHi 

ch'6ng trình do B# Giáo d�c và �ào t�o ban hành dành cho c9p h�c 

THPT, bBt �.u áp d�ng tE nAm h�c 2009 — 2010. 



112  |  MODULE THPT 30 

b1) Ch>Gng trình giáo d!c phH thông là b�n thi�t k� tHng th2 k� ho�ch giáo 

d!c I tr>Jng phH thông, trong �ó xác ��nh rõ m!c tiêu, nLi dung, quy trình, 

ph>Gng pháp, hình th*c tH ch*c giáo d!c và �ánh giá các k�t qu� giáo d!c. 

�iGu 29 c�a Lu8t Giáo d�c �ã ghi: “Ch'6ng trình giáo d�c ph> thông th; 

hi�n m�c tiêu giáo d�c ph> thông; quy �Snh chu�n ki	n th�c, kK nAng, 

ph�m vi và c9u trúc n#i dung giáo d�c ph> thông, ph'6ng pháp, hình 

th�c t> ch�c ho�t �#ng giáo d�c, cách th�c �ánh giá k	t qu giáo d�c �Hi 

v:i m0i môn h�c / m0i l:p và m0i c9p h�c c�a giáo d�c ph> thông”. 

VAn bn “ch'6ng trình giáo d�c” cho c9p h�c THPT có c9u trúc g]m hai 

ph.n: ph.n th� nh9t: Nh5ng v@n �N chung; ph.n th� hai: Ch>Gng trình 

các môn h,c và các ho�t �Lng giáo d!c. C� th; nh' sau: 

Ph.n 1. NH�NG V�N �� CHUNG 

Ph.n nh+ng v9n �G chung trình bày các n#i dung sau �ây: 

1. M�c tiêu giáo d�c c9p h�c 

2.  Ph�m vi, c9u trúc và yêu c.u �Hi v:i n#i dung giáo d�c c9p h�c 

—  K	 ho�ch giáo d�c c9p h�c, phân phHi th=i gian cho các môn h�c và cho 

các ho�t �#ng giáo d�c 

—  Nh+ng yêu c.u �Hi v:i n#i dung giáo d�c c9p h�c 

3.  Chu�n ki	n th�c, kK nAng và yêu c.u vG thái �# c�a ch'6ng trình giáo d�c 

c9p h�c 

4.  Ph'6ng pháp và hình th�c t> ch�c các ho�t �#ng giáo d�c c9p h�c 

5.  �ánh giá k	t qu giáo d�c c9p h�c 

Ph.n 2. CH��NG TRÌNH CÁC MÔN HwC VÀ CÁC HOrT ��NG GIÁO DfC 

Ch'6ng trình các môn h�c và các ho�t �#ng giáo d�c �'(c thi	t k	 cho tEng 

môn, cho tEng ho�t �#ng c�a tEng l:p, trình bày các n#i dung sau �ây: 

1.  M�c tiêu môn h�c hay ho�t �#ng giáo d�c. 

2.  N#i dung môn h�c hay ho�t �#ng giáo d�c: 

—  K	 ho�ch d�y h�c môn h�c hay ho�t �#ng giáo d�c, phân phHi th=i gian 

c� th; cho tEng l:p, tEng tu.n. 

—  N#i dung d�y h�c hay ho�t �#ng giáo d�c cho tEng l:p, bao g]m ki	n 

th�c, kK nAng �'(c chi ti	t hoá �	n tEng bài h�c, tEng n#i dung ho�t �#ng. 

3. Chu�n ki	n th�c và kK nAng môn h�c hay ho�t �#ng giáo d�c. 
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4.  Gii thích, h':ng dJn th5c hi�n ch'6ng trình, trong �ó trình bày các v9n 

�G sau: 

—  Quan �i;m xây d5ng ch'6ng trình 

—  C9u trúc n#i dung h�c t8p 

—  Ph'6ng pháp d�y h�c 

—  VG �ánh giá k	t qu h�c t8p c�a h�c sinh 

—  Vi�c v8n d�ng ch'6ng trình theo vùng miGn và theo �Hi t'(ng h�c sinh 

b2) K� ho�ch d�y h,c (hay còn g�i là k	 ho�ch giáo d�c) quy �Snh c� th; vG 

sH l'(ng các môn h�c và các ho�t �#ng giáo d�c, th=i l'(ng cho tEng 

môn h�c, tEng ho�t �#ng giáo d�c, cho tEng l:p c�a tEng c9p h�c, �ây là 

c6 s/ �; thi	t k	 ch'6ng trình cho các môn h�c và �; t> ch�c ging d�y / 

tr'=ng ph> thông. 

D':i �ây là K� ho�ch giáo d!c trung h,c phH thông: 

Ch'6ng trình giáo d�c trung h�c ph> thông m:i ban hành �'(c xây 

d5ng theo h':ng phân hoá t> ch�c d�y h�c bOng phân ban k	t h(p v:i 

t5 ch�n. Giáo d�c THPT có ba ban: 

+  Ban Khoa h,c t7 nhiên d�y theo ch'6ng trình nâng cao �Hi v:i bHn môn 

h�c: Toán, V8t lí, Hoá h�c, Sinh h�c; theo ch'6ng trình chu�n �Hi v:i 

môn h�c còn l�i và có các ch� �G t5 ch�n. 

+  Ban Khoa h,c xã hLi và nhân v6n d�y theo ch'6ng trình nâng cao �Hi v:i 

bHn môn h�c: Ng+ vAn, LSch s\, �Sa lí, Ngo�i ng+; theo ch'6ng trình 

chu�n �Hi v:i các môn h�c còn l�i và có các ch� �G t5 ch�n. 

+  Ban CG b�n d�y theo ch'6ng trình chu�n �Hi v:i t9t c các môn h�c và 

có các ch� �G t5 ch�n �'(c l5a ch�n trong tám môn h�c theo ch'6ng 

trình nâng cao. 

c)  PiNu l) nhà tr>Jng, nLi quy c+a lQp. M0i nhà tr'=ng �Gu �G ra nh+ng 

�iGu l� riêng sao cho phù h(p v:i �iGu ki�n th5c t	, v:i �Hi t'(ng h�c 

sinh tr'=ng mình và mang tính kh thi cao. Song song v:i nh+ng �iGu l� 

�ó, thì / m0i l:p, h�c sinh l�i t5 �'a ra nh+ng n#i quy riêng mà t9t c các 

thành viên trong l:p �Gu tán thành và th5c hi�n. 

d)  K�t qu� rèn luy)n ��o �*c c+a h,c sinh. Giáo viên d5a vào k	t qu rèn 

luy�n ��o ��c c�a h�c sinh trong các nAm h�c tr':c thông qua nhiGu 

ngu]n thông tin khác nhau nh' h�c b�, th.y cô giáo, gia �ình, b�n bè,… 
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Ho�t ��ng 3: Xác ��nh m�c tiêu �ánh giá k t qu" rèn luy�n ��o �'c cho 

h(c sinh trung h(c ph+ thông 

Th.y (cô) �ã tEng �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh, hãy 

nh: l�i các m@t �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh, ý nghKa 

c�a nó, yêu c.u khi �ánh giá... bOng cách tr l=i nh+ng câu h<i d':i �ây: 

Câu h�i 1: Theo th�y (cô), trong quá trình �ánh giá k�t qu� rèn luy)n ��o 

�*c c+a h,c sinh, chúng ta c�n �N cSp ��n nh5ng m4t nào? 

   

  

  

  

  

Câu h�i 2: Vi)c xác ��nh �>9c m!c tiêu có ý nghUa nh> th� nào �Ei vQi các khâu 

ti�p theo c+a quá trình �ánh giá k�t qu� rèn luy)n ��o �*c c+a h,c sinh? 

   

  

  

  

  

Câu h�i 3: Hãy nêu nh5ng yêu c�u �Ei vQi vi)c xác ��nh m!c tiêu trong 

quá trình �ánh giá k�t qu� rèn luy)n ��o �*c c+a h,c sinh? 

   

  

  

  

  

  

Th.y (cô) hãy �Hi chi	u n#i dung các câu tr l=i v:i nh+ng thông tin d':i 

�ây và rút ra k	t lu8n. 

THÔNG TIN CUNG CẤP 

Trong quá trình �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh, có hai 

y	u tH nh h'/ng: Th� nh9t là nh+ng y	u tH ngay trong bn thân giáo viên. 

Chúng bao g]m nh+ng quan ni�m c�a giáo viên nh': h':ng t:i k	t qu rèn 
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luy�n c�a h�c sinh, xem xét s5 khác nhau c�a m0i h�c sinh, nâng cao tính 

tích c5c và b]i d'�ng nh+ng tình cm, �#ng c6 trong sang, lành m�nh c�a 

h�c sinh. Th� hai là nh+ng y	u tH tE bên ngoài nh': �ánh giá tE nhà tr'=ng, 

tE các c9p qun lí, yêu c.u tE gia �ình h�c sinh. Hai y	u tH này c.n thHng 

nh9t v:i nhau, n	u không thHng nh9t có th; t�o nên nh+ng áp l5c nh 

h'/ng �	n k	t qu c�a vi�c �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh. 

— �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh c.n phi cAn c� vào 

nh+ng bi;u hi�n c� th;: 

+  Thái �# và hành vi ��o ��c; 

+  tng x\ trong mHi quan h� v:i th.y, cô giáo, v:i b�n bè và quan h� xã h#i; 

+  Ý th�c ph9n �9u v'6n lên trong h�c t8p; 

+  K	t qu tham gia lao �#ng, ho�t �#ng t8p th; c�a l:p, c�a tr'=ng và ho�t 

�#ng xã h#i; 

+  Rèn luy�n thân th;, gi+ gìn v� sinh và bo v� môi tr'=ng. 

— Xác �Snh m�c tiêu �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh c.n 

�m bo m#t sH yêu c.u sau �ây: 

+  M�c tiêu có th; �'(c vi	t m#t cách r9t chi ti	t, t� m�, c{ng có th; vi	t khái 

quát, chung chung. Tuy nhiên, n	u vi	t m�c tiêu quá chi ti	t, v�n v@t s3 

khó khAn và m9t th=i gian, n	u vi	t chung chung quá s3 có ít tác d�ng 

trong vi�c h':ng dJn �ánh giá. M�c tiêu �ánh giá nên vi	t c� th; / m�c 

�# vEa phi và nên t8p trung vào nh+ng v9n �G c6 bn mà h�c sinh c.n 

phi ��t �'(c trong quá trình rèn luy�n ��o ��c. 

+  C{ng có th; nêu ra m�c tiêu có tính t>ng quát và tE �ó xác �Snh nh+ng 

m�c tiêu c� th;, chi ti	t. Tuy nhiên, m�c tiêu �'(c xác �Snh theo cách 

nào hay c9p �# nào thì nh+ng m�c tiêu �ó c.n phi mô t �'(c nh+ng gì 

mà h�c sinh s3 phi bi	t và phi làm. 

+  Xác �Snh m�c tiêu �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh c.n 

h':ng vào k	t qu cao nh9t �]ng th=i có tính kh thi, �òi h<i h�c sinh có 

th; ��t �'(c v:i n0 l5c cao nh9t. 

+  Xác �Snh các m�c tiêu c.n phù h(p v:i quy ch	 �ánh giá x	p lo�i h�c 

sinh do B# Giáo d�c và �ào t�o ban hành. 

ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 1 

Câu h�i: Th�y (cô) hãy xác ��nh m!c tiêu �ánh giá k�t qu� rèn luy)n ��o 

�*c c+a h,c sinh sau mLt h,c kì. 
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Nội dung 2 

NGUYÊN T�C �ÁNH GIÁ KlT QUm RÈN LUYqN �rO �tC  

CuA HwC SINH TRUNG HwC PHy THÔNG 

Ho�t ��ng 1: Nêu các c0n c' �1 xác ��nh các nguyên t4c �ánh giá k t 

qu" rèn luy�n ��o �'c c�a h(c sinh trung h(c ph+ thông 

Th.y (cô) �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh d5a trên 

nh+ng nguyên tBc nh9t �Snh. Hãy nêu ra nh+ng c6 s/ �; �G ra nh+ng 

nguyên tBc �ó bOng cách tr l=i hai câu h<i d':i �ây: 

Câu h�i 1: Hãy chX ra nh5ng cG sI �2 xác ��nh các nguyên tYc �ánh giá k�t 

qu� rèn luy)n ��o �*c cho h,c sinh THPT? 

   

  

  

  

  

Câu h�i 2: Ý nghUa c+a vi)c nYm v5ng các nguyên tYc �ánh giá trong quá 

trình �ánh giá k�t qu� rèn luy)n ��o �*c c+a h,c sinh THPT? 

   

  

  

  

  

Th.y (cô) hãy �Hi chi	u n#i dung các câu tr l=i v:i nh+ng thông tin d':i 

�ây �; t5 rút ra k	t lu8n. 

THÔNG TIN CUNG CẤP 

Nguyên tBc, theo ti	ng Latinh là “pricipium”, là t' t'/ng ch� ��o, quy tBc c6 

bn, yêu c.u c6 bn �Hi v:i ho�t �#ng và hành vi. Nguyên tBc là nh+ng lu8n 

�i;m có tính �Snh h':ng, �'(c rút ra tE m�c �ích công vi�c, tE nh+ng quy 

lu8t, �iGu ki�n khách quan, c{ng nh' kinh nghi�m ho�t �#ng th5c ti�n. 

Nguyên tBc có giá trS ch� dJn các ho�t �#ng ph�c t�p khi có �ông ng'=i 

tham gia. Nh' v8y, vi�c xác �Snh �'(c các nguyên tBc �ánh giá k	t qu rèn 

luy�n ��o ��c c�a h�c sinh THPT là vô cùng ý nghKa và c.n thi	t. Nó giúp 

quá trình �ánh giá �i �úng h':ng, nhOm ��t �'(c m�c tiêu �ã �G ra. 
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�; xây d5ng �'(c các nguyên tBc �ánh giá thì chúng ta c.n d5a vào m#t 

sH nh+ng c6 s/ sau �ây: 

—  M�c �ích giáo d�c nói chung và m�c tiêu c� th; c�a tEng nAm h�c, tEng 

h�c kì; 

—  Quy ch	 �ánh giá x	p lo�i h�c sinh THPT do B# Giáo d�c và �ào t�o 

(ban hành theo Quy	t �Snh sH 40/2006 Q�—BGD�T ngày 05/10/2006 c�a 

B# tr'/ng B# Giáo d�c và �ào t�o); 

—  Kinh nghi�m xây d5ng các nguyên tBc �ánh giá; 

—  �@c �i;m tâm sinh lí h�c sinh THPT: �ây là giai �o�n �.u c�a tu>i thanh 

niên, m#t sH ph�m ch9t nhân cách �ã �'(c �Snh hình. �iGu này th; hi�n 

tr':c h	t / s5 phát tri;n tính �#c l8p và lòng khát khao t5 kh�ng �Snh 

mình t5 chSu trách nhi�m vG cái “tôi” c�a mình bOng kh nAng quan sát, 

phân tích, so sánh, t5 �ánh giá v:i ho�t �#ng c�a b�n bè và ng'=i l:n. 

Khi �	n tu>i 18, các em h�c sinh �ã có s5 tr'/ng thành vG c th; ch9t, 

tinh th.n và ý th�c c�a ng'=i công dân, h� �'(c quyGn b.u c\, �ng c\, 

c{ng có nghKa là h� �'(c xã h#i công nh8n là m#t ng'=i l:n — ng'=i công 

dân th5c th� có quyGn l(i và nghKa v� �Hi v:i �9t n':c. M�i hành vi, ho�t 

�#ng c�a mình phi chSu trách nhi�m tr':c pháp lu8t. � l�a tu>i này, 

h�c sinh THPT còn th; hi�n s5 t5 ý th�c vG nhu c.u nh8n th�c, rèn 

luy�n, t5 �ánh giá các ph�m ch9t nAng l5c… trong nhân cách c�a mình 

không ch� theo yêu c.u hi�n t�i mà c trong t'6ng lai. Các em có nhu c.u 

m�nh m3 vG tình b�n và nhóm b�n phù h(p vG h�ng thú, s/ thích trong 

h�c t8p ho@c trong ho�t �#ng, t�o �iGu ki�n cho quan h� tình yêu nam 

n+ phát tri;n. Tuy nhiên, �ây là giai �o�n �.u c�a tu>i tr'/ng thành, các 

y	u tH c�a nhân cách �Snh hình ch'a th8t bGn v+ng, các em ch'a có c6 

h#i tri nghi�m nhiGu. Do �ó, / m#t sH em có hi�n t'(ng manh �#ng, 

b#t phát, hi	u thBng, ch� quan… d� dJn �	n nh+ng sai l.m trong nh8n 

th�c và hành vi vAn hoá, ��o ��c. 

Ho�t ��ng 2: Trình bày, phân tích các nguyên t4c �ánh giá k t qu" rèn 

luy�n ��o �'c c�a h(c sinh trung h(c ph+ thông 

Th.y (cô) �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh d5a trên 

nh+ng nguyên tBc nào? Ý nghKa, n#i dung, yêu c.u quán tri�t c�a m0i 

nguyên tBc �ó th	 nào? Hãy vi	t ra bOng cách tr l=i các câu h<i d':i �ây: 

Câu h�i 1: Trong quá trình �ánh giá k�t qu� rèn luy)n ��o �*c c+a h,c 

sinh THPT, các th�y (cô) th>Jng d7a trên nh5ng nguyên tYc nào? 
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Câu h�i 2: Hãy phân tích ý nghUa, nLi dung và yêu c�u th7c hi)n c+a các 

nguyên tYc �ó. 

— Nguyên tBc th� nh9t:  

+ Ý nghKa:  

   

   

+  N#i dung:   

   

   

+  Yêu c.u:   

   

   

— Nguyên tBc th� hai:  

+ Ý nghKa:  

   

   

+  N#i dung:   

   

   

+  Yêu c.u:   

   

   

— Nguyên tBc th� ba:  

+ Ý nghKa:  
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+  N#i dung:   

   

   

+  Yêu c.u:   

   

   

— Nguyên tBc th� t':  

+ Ý nghKa:  

   

   

+  N#i dung:   

   

   

+  Yêu c.u:   

   

   

Câu h�i 3: T�i sao ph�i nYm v5ng các nguyên tYc này trong quá trình 

�ánh giá k�t qu� rèn luy)n ��o �*c c+a h,c sinh? N�u chX nYm v5ng mLt 

nguyên tYc thì s3 nh> th� nào? 

   

  

  

  

  

Th.y (cô) hãy �Hi chi	u n#i dung tr l=i các câu h<i c�a mình v:i nh+ng 

thông tin d':i �ây và rút ra k	t lu8n. 

THÔNG TIN CUNG CẤP 

Trong quá trình �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh, chúng 

ta c.n nBm v+ng và v8n d�ng tri�t �; các nguyên tBc sau �ây: 

—  Nguyên tBc �m bo tính toàn di�n: 

Khi �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh THPT, c.n �m bo 

tính toàn di�n, �ó là �ánh giá c nh8n th�c, thái �#, �#ng c6, tình cm, hành 

vi và thói quen. �@c bi�t là hành vi c�a h�c sinh, vì hành vi là k	t qu quan 
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tr�ng nh9t c�a quá trình rèn luy�n ��o ��c c�a các em. Tránh vi�c �ánh giá 

m#t cách h=i h(t, hình th�c qua “lAng kính ch� quan”… c�a giáo viên. 

— Nguyên tBc �m bo tính khách quan, công bOng: 

Tính khách quan �òi h<i nh+ng thông tin thu th8p �'(c phi �úng nh' 

chúng t]n t�i trong th5c t	, vi�c �ánh giá phi d5a vào nhiGu ngu]n 

thông tin khác nhau. Tính khách quan t�o ra s5 công bOng gi+a các h�c 

sinh v:i nhau. Chúng ta �Gu bi	t �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a 

h�c sinh là m#t vi�c không d�. B/i l3, h�c sinh th5c hi�n hành vi c�a 

mình / m�i lúc, m�i n6i, / nhà tr'=ng, / gia �ình và ngoài xã h#i; chính 

vì v8y mà ng'=i l:n nói chung và các th.y cô giáo nói riêng không phi 

bao gi= c{ng ki;m soát �'(c. H6n n+a, vi�c th5c hi�n các hành vi trong 

quá trình tu d'�ng và rèn luy�n ��o ��c l�i ph� thu#c vào nh+ng �iGu 

ki�n, hoàn cnh, tình huHng �a d�ng trong cu#c sHng th'=ng ngày… 

N	u �ánh giá m#t cách công bOng và khách quan thì s3 nâng cao lòng t5 

tin / h�c sinh, kích thích tính tích c5c cá nhân, “gây tr�ng thái tâm lí l�c 

quan, phát tri;n kh nAng sáng t�o bên trong c�a các em”. �Hi v:i t8p 

th; l:p, s5 �ánh giá công bOng và chính xác c�a giáo viên s3 giúp t8p th; 

l:p bi	t t5 �iGu ch�nh �'(c công tác t> ch�c các ho�t �#ng t8p th; c�a 

mình. M@t khác, �ó c{ng là �iGu ki�n, là �#ng l5c tAng c'=ng giao l'u 

tích c5c gi+a các thành viên v:i nhau, giúp cho mHi quan h� gi+a h�c 

sinh v:i h�c sinh, gi+a th.y và trò ngày m#t tHt ��p h6n. 

Ngoài ra, m0i cá nhân h�c sinh �Gu có nh+ng �@c �i;m riêng nh' hoàn 

cnh gia �ình, kh nAng c�a bn thân, s�c kh<e, kinh nghi�m sHng, các 

mHi quan h� xã h#i, môi tr'=ng sHng… Cho nên, cùng m#t chu�n m5c 

hành vi nh'ng vi�c th5c hi�n có th; không giHng nhau / nh+ng h�c sinh 

khác nhau vG c hai m@t ch� quan và khách quan. Vì v8y, trong �ánh giá 

k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh THPT c.n tính �	n cái riêng c�a 

tEng cá nhân h�c sinh. Tránh hi�n t'(ng “cào bOng”, coi m�i h�c sinh 

nh' nhau theo cùng m#t chu�n �ánh giá. 

Giáo viên s3 mBc sai l.m n	u cho x	p lo�i h�nh ki;m c�a h�c sinh khi 

ch'a có nh+ng thông tin �.y ��, tin c8y, hay cH tình không �; ý �	n 

chúng. Vi�c làm này không ch� vi ph�m yêu c.u s' ph�m trong quá trình 

�ánh giá mà quan tr�ng h6n là nó có th; phn tác d�ng giáo d�c. 

— Nguyên tBc �m bo tính phát tri;n và nhân vAn: 

Nguyên tBc này �òi h<i giáo viên phi xác �Snh �'(c s5 ti	n b#, m�c �# 

phát tri;n c�a h�c sinh qua tEng giai �o�n (gi+a kì, cuHi kì, cuHi nAm,…) �; 
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khuy	n khích, �#ng viên, khích l� các em cH gBng n0 l5c t5 giác th5c hi�n 

nh+ng hành vi phù h(p v:i chu�n m5c xã h#i. Do �ó, khi �ánh giá, c.n coi 

tr�ng, �G cao s5 ti	n b# vG ý th�c, thái �#, hành vi c�a h�c sinh (�@c bi�t 

�Hi v:i nh+ng em ch'a ngoan, t5 ti, nhút nhát,…), t< thái �# hài lòng, �]ng 

tình khi các em làm �'(c nh+ng vi�c tHt theo chu�n m5c quy �Snh, thái �# 

khoan dung v:i nh+ng hành vi sai trái. Giáo viên c.n quan ni�m �úng �Bn 

giáo d�c là m#t quá trình có tính lâu dài, �@c bi�t là giáo d�c ��o ��c. 

Chính vì v8y, �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh �òi h<i s5 

kiên nhJn, bGn b�, không �'(c nôn nóng c�a giáo viên qua tEng ho�t �#ng, 

trong nh+ng th=i �i;m khác nhau. Tránh hi�n t'(ng ch� xem xét m�c �# 

�'(c giáo d�c c�a h�c sinh mà b< qua s5 phát tri;n c�a các em. 

— Nguyên tBc �m bo tính chính xác, rõ ràng, công khai, �úng ch9t l'(ng: 

Nguyên tBc này �òi h<i giáo viên trong quá trình �ánh giá k	t qu rèn 

luy�n ��o ��c c�a h�c sinh THPT c.n phi rõ ràng, t�c là các em phi 

hi;u �'(c vì sao th.y cô �ánh giá mình nh' v8y. �iGu �ó có nghKa là, khi 

�ánh giá h�c sinh, giáo viên c{ng c.n giúp h�c sinh hi;u rõ nh+ng m@t 

tích c5c c{ng nh' h�n ch	 c�a bn thân trong quá trình rèn luy�n và tu 

d'�ng. �]ng th=i v�ch ra ph'6ng h':ng, nêu lên nh+ng yêu c.u v:i thái 

�# nghiêm túc, tôn tr�ng các em, v:i t9m lòng yêu th'6ng các em th8t 

s5. Khi �G ra yêu c.u cho h�c sinh, không nên �@t quá cao ho@c quá th9p 

so v:i kh nAng và �iGu ki�n c�a các em. N	u yêu c.u quá cao, h�c sinh 

không ��t �'(c s3 t< ra nn chí, thi	u t5 tin, kém ph9n kh/i. N	u yêu c.u 

quá th9p, h�c sinh d� dàng ��t �'(c thì s3 t�o ra tính ch� quan, t5 mãn, 

làm cho các em thi	u n0 l5c ý chí, thi	u sáng t�o. Cùng v:i vi�c �'a ra 

nh+ng yêu c.u, �òi h<i, giáo viên c.n l8p k	 ho�ch giúp �� và giám sát 

h�c sinh s\a ch+a nh+ng sai l.m và khBc ph�c nh+ng h�n ch	 mBc phi. 

Tránh hi�n t'(ng �ánh giá m#t cách áp �@t tE phía giáo viên. 

—  Nguyên tBc bo �m s5 phHi h(p các ph'6ng pháp, kK thu8t �ánh giá: 

Nguyên tBc này �òi h<i trong quá trình �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o 

��c c�a h�c sinh, giáo viên c.n phHi k	t h(p s\ d�ng m#t cách �a d�ng 

và linh ho�t các ph'6ng pháp, kK thu8t �ánh giá �; có th; có �'(c nh+ng 

k	t qu chính xác và toàn di�n b/i m0i ph'6ng pháp ch� �ánh giá tHt 

m#t sH m�c tiêu nh9t �Snh. Tránh vi�c s\ d�ng th'=ng xuyên, duy nh9t 

m#t ph'6ng pháp, kK thu8t �ánh giá.  

�; l5a ch�n các ph'6ng pháp, kK thu8t �ánh giá phù h(p, khi �ánh giá 

c.n hi;u rõ các ph'6ng pháp �ánh giá �'(c l5a ch�n, hi;u rõ vG 'u �i;m 

và h�n ch	 c�a ph'6ng pháp, bi	t �'(c s5 phù h(p c�a tEng ph'6ng 
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pháp trong vi�c �ánh giá m�c tiêu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh. N	u 

không hi;u rõ các ph'6ng pháp và kK thu8t �ánh giá s3 tHn nhiGu th=i 

gian và công s�c cho vi�c �ánh giá nh'ng k	t qu l�i kém tin c8y. 

— Nguyên tBc �m bo s5 phHi k	t h(p các l5c l'(ng giáo d�c trong quá 

trình �ánh giá: 

Giáo d�c là quá trình có nhiGu l5c l'(ng tham gia trong �ó có ba l5c 

l'(ng quan tr�ng nh9t là gia �ình, nhà tr'=ng và các �oàn th; xã h#i. Ba 

l5c l'(ng giáo d�c này �Gu có chung m#t m�c �ích là hình thành nhân 

cách cho th	 h� tr�. Chính vì v8y, �; quá trình giáo d�c có th; ��t �'(c 

nh+ng k	t qu tHt nh9t thì các l5c l'(ng giáo d�c không ch� phi thHng 

nh9t vG m�c �ích, yêu c.u, vG n#i dung giáo d�c, ph'6ng pháp giáo d�c 

mà còn c.n phi có s5 thHng nh9t chung trong quá trình �ánh giá. Trong 

ba l5c l'(ng giáo d�c �ó thì giáo d�c nhà tr'=ng �óng vai trò ch� ��o, 

trong �ó giáo viên ch� nhi�m có nhi�m v� vô cùng quan tr�ng �ó là phHi 

h(p v:i các l5c l'(ng giáo d�c ngoài nhà tr'=ng. Giáo viên ch� nhi�m s3 

phHi h(p v:i các giáo viên khác, v:i �oàn Thanh niên C#ng sn H] Chí 

Minh, v:i gia �ình h�c sinh t> ch�c, nh8n xét, �ánh giá và x	p lo�i h�c 

sinh vào cuHi kì và cuHi nAm theo theo n#i dung và tiêu chu�n c�a B# 

Giáo d�c và �ào t�o. 

Ho�t ��ng 3: Liên h� th;c ti<n vi�c v=n d�ng các nguyên t4c trong quá 

trình �ánh giá k t qu" rèn luy�n ��o �'c c�a h(c sinh 

Câu h�i 1: Th7c t�, trong quá trình �ánh giá k�t qu� rèn luy)n ��o �*c c+a h,c 

sinh, giáo viên th>Jng b� qua nguyên tYc nào? Nguyên nhân và hSu qu�? 

Giáo viên liên h� th5c t	 và chia s� tE kinh nghi�m c�a bn thân trong 

quá trình �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh. 

Câu h�i 2: Quán tri)t các nguyên tYc này trong quá trình �ánh giá k�t qu� 

rèn luy)n ��o �*c c+a h,c sinh sau mLt n6m h,c? 

Giáo viên th5c hành, v8n d�ng các nguyên tBc này trong quá trình �ánh 

giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh sau m#t nAm h�c.  

ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 2 

—  Yêu c.u th.y (cô) li�t kê ra các nguyên tBc �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o 

��c c�a h�c sinh THPT. 

—  Bi	t v8n d�ng các nguyên tBc này vào quá trình �ánh giá k	t qu rèn 

luy�n ��o ��c c�a h�c sinh THPT. 
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Nội dung 3 

N�I DUNG �ÁNH GIÁ KlT QUm RÈN LUYqN �rO �tC CuA HwC SINH 

TRUNG HwC PHy THÔNG 

Ho�t ��ng 1: Nêu c0n c' xác ��nh n�i dung �ánh giá k t qu" rèn luy�n 

��o �'c c�a h(c sinh trung h(c ph+ thông 

Th.y (cô) hãy nêu nh+ng cAn c� �; xác �Snh n#i dung �ánh giá k	t qu 

rèn luy�n ��o ��c cho h�c sinh THPT bOng cách tr l=i các câu h<i 

d':i �ây: 

Câu h�i 1: Hãy k2 ra các v6n b�n, tài li)u trong �ó có nh5ng nLi dung làm 

c6n c* cho giáo viên trong quá trình giáo d!c ��o �*c cho h,c sinh; 

— Lu8t Giáo d�c:   

  

  

  

— Ch� thS vG nhi�m v� tr�ng tâm c�a ngành h�c:   

  

  

  

— �iGu l� tr'=ng trung h�c:   

  

  

  

— Nhi�m v� nAm h�c:   

  

  

  

Câu h�i 2: Trong các v6n b�n, tài li)u trên thì v6n b�n tài li)u nào �>9c 

xem là có giá tr� pháp lí �Ei vQi giáo viên trong quá trình giáo d!c ��o �*c 

cho h,c sinh? 
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Câu h�i 3: B�n hãy nêu nh5ng nLi dung trong các v6n b�n, tài li)u có giá 

tr� pháp lí �2 làm c6n c* cho giáo viên trong quá trình �ánh giá k�t qu� 

rèn luy)n ��o �*c c+a h,c sinh. 

   

  

  

  

  

 Th.y (cô) hãy �Hi chi	u n#i dung nh+ng câu tr l=i c�a mình v:i nh+ng 

thông tin d':i �ây và rút ra k	t lu8n: 

THÔNG TIN CUNG CẤP 

Vi�c giáo d�c h�c sinh và �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh 

không phi là m#t công vi�c tu~ ti�n theo ý ch� quan c�a giáo viên mà c.n 

phi có cAn c� pháp lí. Nh+ng cAn c� �ó r9t quan tr�ng �; công tác giáo 

d�c nói chung và �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh nói 

riêng không bS l�ch �Snh h':ng chính trS và l�ch m�c tiêu giáo d�c. 

CAn c� �ó là các vAn bn, nghS quy	t, pháp lu8t c�a �ng và Nhà n':c vG 

giáo d�c, các h':ng dJn, quy �Snh th5c hi�n công tác giáo d�c, n#i quy 

c�a nhà tr'=ng… 

Nh+ng cAn c� pháp lí quan tr�ng cho công tác giáo d�c ��o ��c h�c sinh 

là Lu8t Giáo d�c, các Ch� thS và H':ng dJn th5c hi�n nhi�m v� nAm h�c, 

N#i quy, quy �Snh c�a Nhà tr'=ng. 

Sau �ây có th; nêu m#t sH n#i dung c6 bn làm cAn c� cho công tác giáo 

d�c và �ánh giá ��o ��c h�c sinh trong tr'=ng ph> thông. 

—  M�c tiêu giáo d�c nói chung và m�c tiêu giáo d�c THPT quy �Snh trong 

Lu8t Giáo d�c nh' sau: 

“M�c tiêu giáo d�c là �ào t�o con ng'=i Vi�t Nam phát tri;n toàn di�n, 

có ��o ��c, tri th�c, s�c kho�, th�m mK và nghG nghi�p, trung thành v:i lí 

t'/ng �#c l8p dân t#c và ch� nghKa xã h#i; hình thành và b]i d'�ng nhân 

cách, ph�m ch9t và nAng l5c c�a công dân, �áp �ng yêu c.u c�a s5 

nghi�p xây d5ng và bo v� T> quHc”. 

M�c tiêu giáo d�c THPT: “Giáo d�c trung h�c ph> thông nhOm giúp h�c 

sinh c�ng cH và phát tri;n nh+ng k	t qu c�a giáo d�c trung h�c c6 s/, 

hoàn thi�n h�c v9n ph> thông và nh+ng hi;u bi	t thông th'=ng vG kK 

thu8t và h':ng nghi�p, có �iGu ki�n phát huy nAng l5c cá nhân �; l5a 
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ch�n h':ng phát tri;n, ti	p t�c h�c ��i h�c, cao ��ng, trung c9p, h�c 

nghG ho@c �i vào cu#c sHng lao �#ng”. 

—  Ch� thS vG nhi�m v� tr�ng tâm c�a giáo d�c m.m non, giáo d�c ph> 

thông, giáo d�c th'=ng xuyên và giáo d�c chuyên nghi�p (nAm h�c  

2011 — 2012) có ph.n nh' sau: TAng c'=ng công tác giáo d�c toàn di�n và 

qun lí h�c sinh, sinh viên. Chú tr�ng và tAng c'=ng giáo d�c t' t'/ng 

chính trS, vAn hoá truyGn thHng, ��o ��c, lHi sHng, kK nAng sHng, kK nAng 

th5c hành, ý th�c trách nhi�m xã h#i; t> ch�c tHt các ho�t �#ng vAn hoá, 

vAn ngh�, th; d�c, th; thao, công tác chAm sóc s�c kh<e; chú tr�ng công 

tác bo �m an ninh, tr8t t5 tr'=ng h�c; giáo d�c an toàn giao thông; 

phòng chHng b�o l5c, t� n�n xã h#i, tai n�n th'6ng tích, �uHi n':c, dSch 

b�nh �Hi v:i h�c sinh, sinh viên. 

—  H>Qng d_n th7c hi)n nhi)m v! giáo d!c Trung h,c (Ví d!: n6m h,c 

2011 — 2012 có nLi dung nh> sau): Th5c hi�n tích h(p m#t sH n#i dung 

môn h�c và các ho�t �#ng giáo d�c; tích h(p giáo d�c ��o ��c, h�c t8p 

và làm theo t9m g'6ng ��o ��c H] Chí Minh, giáo d�c phòng chHng 

tham nh{ng, s\ d�ng nAng l'(ng ti	t ki�m và hi�u qu, bo v� môi 

tr'=ng, �a d�ng sinh h�c và bo t]n thiên nhiên trong m#t sH môn h�c 

theo h':ng dJn riêng c�a B#. 

—  Trong �iGu 3, �iGu l� Tr'=ng trung h�c c6 s/, tr'=ng trung h�c ph> 

thông và tr'=ng ph> thông có nhiGu c9p h�c có quy �Snh nhi�m v� và 

quyGn h�n c�a tr'=ng trung h�c nh' sau: 

 T> ch�c ging d�y, h�c t8p và các ho�t �#ng giáo d�c khác c�a Ch'6ng 

trình giáo d�c ph> thông. 

—  M#t cAn c� pháp lí r9t quan trong, tr5c ti	p �Hi v:i vi�c �ánh giá k	t qu 

rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh �ó là “Quy ch	 �ánh giá, x	p lo�i h�c 

sinh trung h�c c6 s/ và h�c sinh trung h�c ph> thông”. �iGu 3 Quy ch	 

quy �Snh nh' sau: 

—  VG thái �# và hành vi ��o ��c;  

—  tng x\ trong mHi quan h� v:i th.y giáo, cô giáo, v:i b�n bè và quan h� 

xã h#i; 

—  Ý th�c ph9n �9u v'6n lên trong h�c t8p;  

—  K	t qu tham gia lao �#ng, ho�t �#ng t8p th; c�a l:p, c�a tr'=ng và ho�t 

�#ng xã h#i;  

—  Rèn luy�n thân th;, gi+ gìn v� sinh và bo v� môi tr'=ng.  
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—  K	t qu nh8n xét các bi;u hi�n vG thái �#, hành vi c�a h�c sinh �Hi v:i 

n#i dung d�y h�c môn Giáo d�c công dân quy �Snh trong ch'6ng trình 

giáo d�c ph> thông c9p THPT, c9p THPT do B# tr'/ng B# Giáo d�c và 

�ào t�o ban hành. 

Ho�t ��ng 2: Li�t kê các n�i dung c? b"n �1 �ánh giá k t qu" rèn luy�n 

��o �'c c�a h(c sinh trung h(c ph+ thông 

Th.y (cô) hi;u n#i dung �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh 

là gì? g]m nh+ng m@t nào? Hãy vi	t ra nh+ng gì mình hi;u, mình �ã làm 

bOng cách tr l=i hai câu h<i d':i �ây: 

Câu h�i 1: Th�y (cô) hi2u nLi dung �ánh giá k�t qu� rèn luy)n ��o �*c 

c+a h,c sinh THPT là gì? 

   

  

  

  

  

Câu h�i 2: Hãy xác ��nh nh5ng m4t bi2u hi)n ��o �*c c+a h,c sinh THPT 

c�n ph�i �ánh giá. 

   

  

  

  

  

  

 Th.y (cô) hãy �Hi chi	u nh+ng gì mình vEa vi	t, vEa tr l=i v:i nh+ng 

thông tin d':i �ây và rút ra k	t lu8n:  

THÔNG TIN CUNG CẤP 

N#i dung �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh THPT là h� 

thHng thái �#, �#ng c6 và hành vi ��o ��c c�a h�c sinh �'(c th; hi�n 

trong: �ng x\ v:i th.y giáo, cô giáo, v:i b�n bè và quan h� xã h#i; ph9n 

�9u v'6n lên trong h�c t8p; k	t qu tham gia lao �#ng, ho�t �#ng t8p th; 

c�a l:p, c�a tr'=ng và ho�t �#ng xã h#i; rèn luy�n thân th;, gi+ gìn v� 

sinh và bo v� môi tr'=ng… 
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Tóm l�i, n#i dung �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh THPT 

chính là h� thHng thái �#, �#ng c6 và hành vi c�a h�c sinh �'(c th; hi�n 

qua các mHi quan h� �a d�ng và phong phú c�a cu#c sHng. 

Vi�c xác �Snh n#i dung �; �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c 

sinh c.n �m bo tính toàn di�n và phù h(p v:i �Hi t'(ng — nghKa là 

�ánh giá �.y �� các m@t bi;u hi�n c�a ��o ��c trong �=i sHng, ho�t �#ng 

và các mHi quan h� nh'ng c{ng c.n t8p trung vào �ánh giá nh+ng ph�m 

ch9t ��o ��c tiêu bi;u c�a h�c sinh c.n phi có. 

N#i dung �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c h�c sinh có th; cAn c� vào 

ph.n Nhi�m v� c�a h�c sinh quy �Snh trong �iGu l� Tr'=ng Trung h�c 

c6 s/, tr'=ng Trung h�c ph> thông và tr'=ng ph> thông có nhiGu c9p 

h�c, c� th; nh' sau: 

H�c sinh có nh+ng nhi�m v� sau �ây: 

1.  Kính tr�ng th.y giáo, cô giáo, cán b# và nhân viên c�a nhà tr'=ng; �oàn 

k	t giúp �� lJn nhau trong h�c t8p, rèn luy�n; th5c hi�n �iGu l�, n#i quy 

nhà tr'=ng; ch9p hành pháp lu8t c�a Nhà n':c; 

2.  Th5c hi�n nhi�m v� h�c t8p, rèn luy�n theo ch'6ng trình, k	 ho�ch giáo 

d�c c�a nhà tr'=ng; 

3.  Rèn luy�n thân th;, gi+ gìn v� sinh cá nhân, gi+ gìn và bo v� môi tr'=ng; 

4.  Tham gia các ho�t �#ng t8p th; c�a tr'=ng, c�a l:p, c�a �#i Thi	u niên 

TiGn phong H] Chí Minh, �oàn Thanh niên C#ng sn H] Chí Minh, giúp 

�� gia �ình và tham gia công tác xã h#i. 

5.  Gi+ gìn, bo v� tài sn c�a nhà tr'=ng, n6i công c#ng; góp ph.n xây 

d5ng, bo v� và phát huy truyGn thHng c�a nhà tr'=ng. 

M#t sH ý ki	n c�a các nhà giáo d�c hi�n nay cho rOng c.n �>i m:i vi�c 

�ánh giá h�nh ki;m h�c sinh, và c.n �ánh giá / các m@t sau: 

*  Rèn luy)n phcm ch@t ��o �*c 

Giáo viên ch� nhi�m ghi rõ nh+ng ph�m ch9t n>i tr#i c�a h�c sinh: trung 

th5c, l� �#, gin dS, khiêm tHn, khoan dung, nhân ái... 

*  Ý th*c ph@n �@u h,c tSp 

Giáo viên ch� nhi�m nh8n xét: m�c �# chuyên c.n, ý th�c ch� �#ng sáng 

t�o, tích c5c v'(t khó trong h�c t8p... 
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*  Ý th*c tôn tr,ng nLi quy kX luSt, pháp luSt 

Giáo viên ch� nhi�m nh8n xét: VG m�c �# tôn tr�ng n#i quy k� lu8t c�a 

l:p, tr'=ng; tôn tr�ng lu8t l� giao thông; �ng x\ có vAn hoá n6i công 

c#ng; tôn tr�ng gi+ gìn tài sn c�a l:p, tr'=ng, n6i công c#ng... 

*  Ý th*c rèn luy)n thân th2, b�o v) môi tr>Jng 

Giáo viên ch� nhi�m nh8n xét: VG vi�c rèn luy�n thân th;, gi+ gìn v� sinh 

môi tr'=ng... 

*  Ý th*c tham gia ho�t �Lng tSp th2, xây d7ng tSp th2  

Giáo viên ch� nhi�m nh8n xét: H�c sinh có tích c5c tham gia các ho�t 

�#ng c�a �oàn, �#i, c�a tr'=ng l:p; tinh th.n �oàn k	t �9u tranh xây 

d5ng t8p th; t>, l:p, tinh th.n h(p tác, giúp �� b�n bè... 

Ho�t ��ng 3: Các bi1u hi�n phAm chBt ��o �'c c�a h(c sinh trung h(c 

ph+ thông �CDc �ánh giá 

Nh+ng ph�m ch9t ��o ��c / h�c sinh nào c.n �'(c �ánh giá? T�i sao? 

Th.y (cô) cho bi	t ý ki	n c�a mình bOng cách tr l=i các câu h<i d':i �ây: 

Câu h�i 1: Td các m4t th2 hi)n ��o �*c c+a h,c sinh THPT, th�y (cô) hãy 

li)t kê các phcm ch@t th2 hi)n k�t qu� rèn luy)n ��o �*c h,c sinh c�n 

ph�i �ánh giá và t�i sao b�n l7a ch,n các phcm ch@t �ó �2 �ánh giá. 

   

  

  

  

  

  

Câu h�i 2: Td các phcm ch@t ��o �*c c�n �ánh giá, hãy nêu ra các bi2u 

hi)n và hành vi c! th2 c+a h,c sinh �2 th2 hi)n phcm ch@t �ó. 
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Câu h�i 3: Có quan ni)m cho reng: �ánh giá phcm ch@t ��o �*c h,c sinh 

c�n ph�i �ánh giá I 3 m4t là nhSn th*c, thái �L và hành vi. Th�y (cô) có 

�fng ý vQi quan �i2m trên hay không? T�i sao? 

   

  

  

  

  

 Th.y (cô) hãy �Hi chi	u ý ki	n c�a mình v:i nh+ng thông tin d':i �ây và 

rút ra k	t lu8n. 

THÔNG TIN CUNG CẤP 

TE các m@t th; hi�n ��o ��c c�a h�c sinh c.n phi ti	p t�c nêu rõ các 

hành vi ��o ��c c�a h�c sinh, c� th; là: 

—  Luôn kính tr�ng ng'=i trên, th.y giáo, cô giáo, cán b# và nhân viên nhà 

tr'=ng; th'6ng yêu và giúp �� các em nh< tu>i; có ý th�c xây d5ng t8p 

th;, �oàn k	t v:i các b�n, �'(c các b�n tin yêu;  

—  Tích c5c rèn luy�n ph�m ch9t ��o ��c, có lHi sHng lành m�nh, trung 

th5c, gin dS, khiêm tHn;  

—  Hoàn thành �.y �� nhi�m v� h�c t8p, cH gBng v'6n lên trong h�c t8p;  

—  Th5c hi�n nghiêm túc n#i quy nhà tr'=ng; ch9p hành tHt lu8t pháp, quy 

�Snh vG tr8t t5, an toàn xã h#i, an toàn giao thông; tích c5c tham gia �9u 

tranh, phòng chHng t#i ph�m, t� n�n xã h#i và tiêu c5c trong h�c t8p, 

ki;m tra, thi c\;  

—  Tích c5c rèn luy�n thân th;, gi+ gìn v� sinh và bo v� môi tr'=ng;  

—  Tham gia �.y �� các ho�t �#ng giáo d�c quy �Snh trong K	 ho�ch giáo 

d�c, các ho�t �#ng chính trS, xã h#i do nhà tr'=ng t> ch�c; tích c5c tham 

gia các ho�t �#ng c�a �#i Thi	u niên TiGn phong H] Chí Minh, �oàn 

Thanh niên C#ng sn H] Chí Minh; chAm lo giúp �� gia �ình; 

—  Có thái �# và hành vi �úng �Bn trong vi�c rèn luy�n ��o ��c, lHi sHng 

theo n#i dung môn Giáo d�c công dân.  
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ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 3 

Câu h<i 1: N#i dung �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c h�c sinh là gì? 

Câu h<i 2: Hãy li�t kê các n#i dung �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c 

c�a h�c sinh. 

Câu h<i 3: Khi xác �Snh các n#i dung �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c 

c�a h�c sinh c.n �m bo tuân th� nguyên tBc nào?  

Nội dung 4 

PH��NG PHÁP VÀ K� THU T �ÁNH GIÁ KlT QUm RÈN LUYqN  

�rO �tC CuA HwC SINH TRUNG HwC PHy THÔNG 

Ho�t ��ng 1: Xác ��nh phC?ng pháp �ánh giá và xây d;ng quy trình �ánh 

giá k t qu" rèn luy�n ��o �'c c�a h(c sinh trung h(c ph+ thông 

Th.y (cô) th'=ng �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh bOng 

cách nào? theo quy trình ra sao? Hãy nêu nh+ng suy nghK và th5c ti�n 

�ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh mà th.y (cô) �ã làm 

bOng cách tr l=i nh+ng câu h<i d':i �ây: 

Câu h�i 1: Theo th�y (cô), �2 �ánh giá k�t qu� rèn luy)n ��o �*c h,c sinh 

thì ai là ng>Ji có quyNn �2 �ánh giá? Làm th� nào �2 ng>Ji �ánh giá có 

th2 �>a ra �ánh giá chính xác? 

   

  

  

  

  

Câu h�i 2: Th�y (cô) hãy li)t kê các b>Qc, các công vi)c c�n ph�i làm trong 

quá trình �ánh giá k�t qu� rèn luy)n ��o �*c c+a h,c sinh THPT. 
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Câu h�i 3: Th�y (cô) hãy sYp x�p các b>Qc, các công vi)c �ó theo mLt trình 

t7 h9p lí và gi�i thích t�i sao th�y (cô) l�i sYp x�p nh> vSy. 

   

  

  

  

  

   

  

  

  

  

Câu h�i 4: Th�y (cô) hãy nêu ch+ th2 ph! trách chính, ý nghUa và m!c tiêu 

c! th2 c+a mii b>Qc trong quy trình �ánh giá ��o �*c c+a h,c sinh THPT. 

    

  

  

  

  

 Th.y (cô) hãy �Hi chi	u n#i dung các câu tr l=i v:i nh+ng thông tin d':i 

�ây và rút ra k	t lu8n. 

THÔNG TIN CUNG CẤP 

Theo quy �Snh vG �ánh giá h�c sinh thì giáo viên ch� nhi�m �'(c quyGn: 

—  �ánh giá, x	p lo�i h�nh ki;m và h�c l5c tEng h�c kì, c nAm h�c c�a h�c 

sinh. L8p danh sách h�c sinh �G nghS cho lên l:p, không �'(c lên l:p; h�c 

sinh �'(c công nh8n là h�c sinh gi<i, h�c sinh tiên ti	n; h�c sinh phi ki;m 

tra l�i các môn h�c, h�c sinh phi rèn luy�n vG h�nh ki;m trong kì ngh� hè.  

—  L8p danh sách h�c sinh �G nghS khen th'/ng cuHi h�c kì, cuHi nAm h�c.  

—  Ghi vào s> g�i tên và ghi �i;m và vào h�c b� các n#i dung sau �ây:  

a)  K	t qu �ánh giá, x	p lo�i h�nh ki;m và h�c l5c c�a h�c sinh;  

b)  K	t qu �'(c lên l:p ho@c không �'(c lên l:p, công nh8n h�c sinh gi<i, 

h�c sinh tiên ti	n h�c kì, c nAm h�c, �'(c lên l:p sau khi ki;m tra l�i 

ho@c rèn luy�n h�nh ki;m trong kì ngh� hè;  
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c)  Nh8n xét �ánh giá k	t qu rèn luy�n toàn di�n c�a h�c sinh.  

Tuy nhiên, �; vi�c �ánh giá ��o ��c, h�nh ki;m c�a h�c sinh �'(c 

chính xác thì giáo viên phi d5a vào nhiGu ngu]n thông tin tE nhiGu 

phía khác nhau. 

Vi�c �ánh giá c.n �; cho m0i cá nhân h�c sinh t5 ki;m �i;m, t5 �ánh giá 

theo các tiêu chí và sau �ó mang ra t8p th; l:p �; �ánh giá tEng thành 

viên h�c sinh, vi�c �ánh giá c.n tham kho thêm ý ki	n c�a giáo viên các 

b# môn và c�a �oàn thanh niên. 

Sau �ây là quy trình �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh, 

giáo viên có th; tham kho quy trình này �; �ánh giá �'(c toàn di�n và 

khách quan. 

B��c 

N�i dung  

và cách th�c hi�n 

S�n ph�m 

Ng��i th�c 

hi�n 

Ghi 

chú 

1. Xác �Snh 

n#i dung 

�ánh giá 

Xác �Snh các n#i dung 

�ánh giá k	t qu rèn luy�n 

��o ��c c�a h�c sinh, k	 

ho�ch �ánh giá 

Biên bn vG 

n#i dung và 

k	 ho�ch 

�ánh giá k	t 

qu rèn luy�n 

��o ��c c�a 

h�c sinh 

Ban giám 

hi�u, H#i �]ng 

tr'=ng, các 

giáo viên ch� 

nhi�m, ��i 

di�n �oàn 

thanh niên  

và cha m�  

h�c sinh 

 

2. Xây d5ng 

phi	u  

�ánh giá 

Xây d5ng phi	u �ánh giá, 

trong �ó có các tiêu chí 

�ánh giá, m�c �i;m cho 

m0i tiêu chí, quy �Snh m�c 

�# h�nh ki;m theo sH �i;m 

Phi	u �ánh 

giá ��o ��c, 

h�nh ki;m 

h�c sinh / 

các m@t, 

thang �i;m 

�ánh giá 

Ban giám 

hi�u, H#i �]ng 

tr'=ng, các 

giáo viên ch� 

nhiêm, ��i 

di�n �oàn 

thanh niên 

 

3. Ti	n 

hành  

�ánh giá 

�ánh giá t�i l:p:  

Cá nhân h�c sinh t5 ki;m 

�i;m vG nh+ng 'u, khuy	t 

�i;m c�a mình và t5 �ánh 

giá, x	p lo�i. 

Bi;n bn n#i 

dung và k	t 

qu h�p l:p 

�; �ánh giá 

H�c sinh l:p 

�ánh giá và 

giáo viên ch� 

nhi�m 
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B��c 

N�i dung  

và cách th�c hi�n 

S�n ph�m 

Ng��i th�c 

hi�n 

Ghi 

chú 

T> tr'/ng �iGu hành �; 

bình xét, x	p lo�i các 

thành viên trong t>. Sau �ó 

ghi thành bng t>ng h(p 

(có ch+ kí c�a T> tr'/ng) 

n#p cho L:p tr'/ng. 

L:p tr'/ng t>ng h(p bng 

x	p lo�i c�a các t>, thông 

qua t8p th; l:p �; thHng 

nh9t vG x	p lo�i c�a tEng 

h�c sinh. L:p phi ghi biên 

bn vG vi�c bình xét, x	p 

lo�i h�nh ki;m. Sau �ó L:p 

tr'/ng thu toàn b# bng 

t>ng h(p c�a tEng t> và 

biên bn n#p cho GVCN. 

4. Tham 

kho ý ki	n 

GVBM và 

các thành 

viên khác 

GVCN dán k	t qu d5 ki	n 

x	p lo�i h�nh ki;m c�a 

l:p lên bng thông báo 

chung c�a nhà tr'=ng �; 

l9y ý ki	n c�a các GVBM 

và các thành viên khác 

trong H#i �]ng (Th=i gian 

khong 1 — 2 ngày). 

Thông báo 

k	t qu �ánh 

giá t�i l:p 

  

5. �iGu 

ch�nh x	p 

lo�i sau khi 

tham kho 

GVBM và 

ng'=i khác 

GVCN ti	p thu và �iGu 

ch�nh vi�c x	p lo�i h�nh 

ki;m c�a m#t sH h�c sinh 

mà các GVBM và các thành 

viên khác trong tr'=ng có ý 

ki	n góp ý thêm (n	u có). 

Các ý ki	n 

góp ý 

GVCN  

6. Trình 

Hi�u tr'/ng 

phê duy�t 

Trình Hi�u tr'/ng nhà 

tr'=ng duy�t k	t qu  

�ánh giá. 

Hi�u tr'/ng 

phê duy�t k	t 

qu 

  



134  |  MODULE THPT 30 

B��c 

N�i dung  

và cách th�c hi�n 

S�n ph�m 

Ng��i th�c 

hi�n 

Ghi 

chú 

7. Ghi k	t 

qu �ánh 

giá �ã �'(c 

duy�t vào 

h�c b� 

Giáo viên ch� nhi�m cAn 

c� vào k	t qu �ánh giá �; 

ghi nh8n xét vào h�c b� 

c�a tEng h�c sinh. 

Giáo viên 

nh8n xét cho 

m0i em và ghi 

vào h�c b�. 

Giáo viên ch� 

nhi�m 

 

8. Thông 

báo k	t qu 

�ánh giá 

Thông báo k	t qu x	p 

lo�i h�nh ki;m �ã �'(c 

duy�t cho h�c sinh và gia 

�ình h�c sinh bi	t trong 

gi= sinh ho�t l:p và trong 

cu#c h�p cuHi h�c kì, 

cuHi nAm. 

Cha m� h�c 

sinh và HS 

bi	t k	t qu 

rèn luy�n 

Giáo viên ch� 

nhi�m m=i 

h�p 

 

Chú ý:  

Sau khi có k	t qu �ánh giá, c.n s\ d�ng k	t qu �ó ph�c v� cho các 

ho�t �#ng giáo d�c ti	p theo �; vi�c �ánh giá th5c s5 có ý nghKa. Vi�c 

s\ d�ng k	t qu �ánh giá c.n làm theo các quy �Snh ban hành c�a B# 

và c�a Nhà tr'=ng. 

�; có thông tin, cAn c� cho vi�c �ánh giá thì c.n có s> theo dõi quá trình 

h�c t8p và công tác c�a h�c sinh.  

�.u nAm h�c c.n ph> bi	n cho h�c sinh n#i quy c�a nhà tr'=ng, quy 

ch	 và tiêu chí �ánh giá, th=i gian �ánh giá �; cho giáo viên, h�c sinh 

bi	t và th5c hi�n theo. 

Khi nh8n xét, �ánh giá h�c sinh trong h�c b�, giáo viên ch� nhi�m phi 

ghi nh8n xét chi ti	t vG tEng h�c sinh bao g]m các n#i dung: 

—  K	t qu ��t �'(c và 'u �i;m c�a tEng m@t; 

—  Nh+ng m@t nào còn h�n ch	; 

—  Có nh+ng l=i khen, �#ng viên �; kh�ng �Snh nh+ng k	t qu c�a h�c sinh; 

—  �'a ra l=i khuyên, ph'6ng h':ng, bi�n pháp �; h�c sinh ti	p t�c ph9n �9u. 

Khi h�c sinh t5 ki;m �i;m c.n có bn t5 ki;m �i;m, sau �ây là mJu bn 

t5 ki;m �i;m: 
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TR��NG THPT ....................................  

L�p: ...........................................................  

C�NG HOÀ XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 

��c l�p — T! do — H$nh phúc 

 

B!N T# KI&M 'I&M C)A H,C SINH TRONG QUÁ TRÌNH RÈN LUY6N  

'7O '8C VÀ VI6C TH#C HI6N N; N<P, N?I QUY NHÀ TR@ANG 

Kính g\i: Cô (th.y) ch� nhi�m l:p: ...............................................................  

Em tên là:  ........................................................, thu#c t>: ........... , l:p:  .........  

Qua k	t qu rèn luy�n / HKI (HKII) nAm h�c  ..............................................  

vEa qua, nay em t5 ki;m �i;m nh' sau: 

1.  Vi�c rèn luy�n ��o ��c, tác phong: 

a.  �u �i;m: 

b.  Khuy	t �i;m: (Nêu ró các hi�n t'(ng vi ph�m vG vi�c th5c hi�n nG n	p, 

tác phong nh':  

—  SH l.n không th5c hi�n �]ng ph�c, dày dép, �.u tóc, lô gô, bng tên, huy 

hi�u �oàn.  

—  SH l.n hút thuHc, uHng r'(u, �ánh bài, ch6i game…;  

—  Vi ph�m vG tr5c nh8t, v� sinh, bo v� môi tr'=ng…;  

—  SH l.n làm h' h<ng tài sn nhà tr'=ng và xâm h�i tài sn c�a b�n bè, c�a 

nhân dân…;  

—  SH l.n gây g0, �ánh nhau làm nh h'/ng an ninh tr8t t5 công c#ng, nh 

h'/ng uy tín, danh d5 c�a l:p, c�a tr'=ng…;  

—  SH l.n vi ph�m lu8t giao thông và các t� n�n xã h#i khác…;  

—  SH l.n �óng h�c phí và các khon không �úng th=i gian quy �Snh 

—  Ý th�c, thái �# trong gi= chào c=, gi= sinh ho�t h':ng nghi�p, h�c nghG 

ph> thông… 

2.  Vi�c h�c t8p: 

a.  �u �i;m: 

b.  Khuy	t �i;m: Nêu rõ các hi�n t'(ng vi ph�m nh':  

— Vi�c chu�n bS sách v/, c@p, t8p nháp, bì gi9y ki;m tra;  

—  SH bu>i vBng h�c; sH bu>i �i h�c tr�; sH l.n b< ti	t và / nh+ng môn nào? 

—  Vi�c h�c và làm bài / nhà; sH l.n không thu#c bài và không chu�n bS bài 

/ nhà;  
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—  VG ý th�c và thái �# h�c t8p trên l:p; 

—  Ý th�c, thái �# trong các gi= h�c ph� ��o. 

c.  Ch9t l'(ng h�c t8p: (Nêu rõ các môn h�c có k	t qu y	u kém và nguyên 

nhân vì sao y	u, kém các môn �ó)  

3.  T5 �ánh giá và x	p lo�i H�nh ki;m / HKI (HKII): ��t lo�i gì (M#t trong 4 

lo�i THt, Khá, Trung bình, Y	u) 

…………, ngày …… tháng …… nAm 200……  

(H,c sinh kí và ghi rõ h, tên) 

KlT QUm XlP LOrI CuA Ty 

Qua bn t5 ki;m �i;m và các ý ki	n góp ý, t8p th; t> …… l:p ………. 

thHng nh9t x	p lo�i h�nh ki;m b�n: …………………………………………. 

��t lo�i: ……………….. trong HKI (HKII) nAm h�c ………………….… 

T/M T> 

TB tr�Dng 

(Kí và ghi rõ h, tên) 

Khi �ánh giá t�i l:p c.n có biên bn bu>i �ánh giá. Sau �ây là mJu g(i ý 

cho vi�c ghi biên bn �ánh giá: 

S� GD&�T ........................................................  

TR��NG THPT ...............................................  

C�NG HOÀ XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 

��c l p — T# do — H&nh phúc 

  

BIÊN B!N H,P XÉT H7NH KI&M 

L:p ……… H�c kì ……… 

—  NAm h�c: 20…..  — 20….. 

—  Th=i gian: Vào lúc …… gi= …… phút, ngày …… tháng …… nAm …… 

—  �Sa �i;m: T�i phòng h�c sH ……………… L:p: …………………………… 

—  Thành ph.n g]m: Th.y/Cô: ……………………………………… là GVCN 

và …… HS (vBng …… HS, g]m: ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………..) 

N�I DUNG 

1.  Giáo viên ch� nhi�m thông qua quy ch	 x	p lo�i và các quy �Snh vG x	p 

lo�i h�nh ki;m. 
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2.  Các T> tr'/ng báo cáo k	t qu x	p lo�i các thành viên trong t>: 

TH SI HS 

K<T QU! X<P LO7I 

LoKi TLT LoKi KHÁ LoKi TB LoKi Y<U 

...      

T>ng      

3.  Ý ki	n bàn b�c, tho lu8n: 

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

4.  K	t qu sau khi tho lu8n: 

Sau khi bàn b�c, tho lu8n, giáo viên ch� nhi�m và t8p th; h�c sinh �i 

�	n thHng nh9t: 

—  �iGu ch�nh lo�i h�nh ki;m c�a các h�c sinh sau: 

TT HM tên HS TN loKi Thành loKi Lí do QiRu chSnh 

1     

...     

—  H�c sinh x	p lo�i h�nh ki;m YlU và TRUNG BÌNH g]m: 

TT HM tên HS XTp loKi Lí do xTp loKi 

1    

…    

— T>ng h(p k	t qu x	p lo�i cuHi cùng: 

TBng sI HS Q�Wc xTp loKi LoKi TLT LoKi KHÁ LoKi TB LoKi Y<U 

     

Cu#c h�p k	t thúc vào h]i ……… gi= …… phút cùng ngày. 

Th' kí T/M. T8p th; h�c sinh 

L¡P TR��NG 

Giáo viên ch� nhi�m 
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Ho�t ��ng 2: Xây d;ng các tiêu chí, thang �i1m �1 x p lo�i ��o �'c 

h(c sinh trung h(c ph+ thông  

Th.y (cô) �ã tEng �ánh giá, x	p lo�i ��o ��c c�a h�c sinh. D5a trên 

nh+ng tiêu chí nào �; th.y (cô) x	p lo�i h�c sinh có h�nh ki;m tHt; khá; 

trung bình; y	u? Hãy vi	t ra nh+ng tiêu chí x	p lo�i mà th.y (cô) �ã s\ 

d�ng khi �ánh giá x	p lo�i ��o ��c (h�nh ki;m) c�a h�c sinh bOng cách 

tr l=i các câu h<i d':i �ây: 

Câu h�i 1: Hi)n nay, x�p lo�i ��o �*c h,c sinh �>9c chia làm m@y lo�i, 

c6n c* �2 x�p lo�i? 

— Lo�i THt:   

  

  

  

  

— Lo�i Khá:   

  

  

  

  

— Lo�i Trung bình:   

  

  

  

  

— Lo�i Y	u:   

  

  

  

  

Câu h�i 2: Td nLi dung �ánh giá k�t qu� rèn luy)n ��o �*c c+a h,c sinh 

�ã �>9c xác ��nh và các c6n c* x�p lo�i ��o �*c h,c sinh, th�y (cô) hãy 

thi�t k� mLt phi�u �ánh giá chi ti�t �2 �ánh giá k�t qu� rèn luy)n ��o �*c 

h,c sinh. Phi�u �ó ph�i ��m b�o các yêu c�u nào? 
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Câu h�i 3: Làm th� nào �2 có th2 hoàn thi)n �>9c phi�u �ánh giá �ó và 

phi�u �ó �>9c ch@p nhSn sj d!ng �2 làm công c! �ánh giá chính th*c 

trong tr>Jng c+a th�y (cô)? 

    

  

  

  

  

 Th.y (cô) hãy �Hi chi	u n#i dung nh+ng câu tr l=i v:i nh+ng thông tin 

d':i �ây và rút ra k	t lu8n. 

THÔNG TIN CUNG CẤP 

Hi�n nay, vi�c �ánh giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c h�c sinh �'(c th5c 

hi�n theo Quy ch	 �ánh giá, x	p lo�i h�c sinh trung h�c c6 s/ và h�c sinh 

trung h�c ph> thông. Theo Quy ch	 thì các tiêu chí �ánh giá và x	p lo�i 

h�nh ki;m �'(c quy �Snh nh' sau: 

�iGu 4. Tiêu chu�n x	p lo�i h�nh ki;m  

1.  Lo�i THt: 

a)  Th5c hi�n nghiêm túc n#i quy nhà tr'=ng; ch9p hành tHt lu8t pháp, quy 

�Snh vG tr8t t5, an toàn xã h#i, an toàn giao thông; tích c5c tham gia �9u 

tranh v:i các hành �#ng tiêu c5c, phòng chHng t#i ph�m, t� n�n xã h#i; 

b)  Luôn kính tr�ng th.y giáo, cô giáo, ng'=i l:n tu>i; th'6ng yêu và giúp �� 

các em nh< tu>i; có ý th�c xây d5ng t8p th;, �oàn k	t, �'(c các b�n tin yêu; 

c)  Tích c5c rèn luy�n ph�m ch9t ��o ��c, có lHi sHng lành m�nh, gin dS, 

khiêm tHn; chAm lo giúp �� gia �ình; 
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d)  Hoàn thành �.y �� nhi�m v� h�c t8p, có ý th�c v'6n lên, trung th5c 

trong cu#c sHng, trong h�c t8p; 

�)  Tích c5c rèn luy�n thân th;, gi+ gìn v� sinh và bo v� môi tr'=ng; 

e)  Tham gia �.y �� các ho�t �#ng giáo d�c, các ho�t �#ng do nhà tr'=ng t> 

ch�c; tích c5c tham gia các ho�t �#ng c�a �#i Thi	u niên TiGn phong  

H] Chí Minh, �oàn Thanh niên C#ng sn H] Chí Minh; 

g)  Có thái �# và hành vi �úng �Bn trong vi�c rèn luy�n ��o ��c, lHi sHng 

theo n#i dung môn Giáo d�c công dân.  

2.  Lo�i Khá: 

Th5c hi�n �'(c nh+ng quy �Snh t�i Khon 1 �iGu này nh'ng ch'a ��t 

�	n m�c �# c�a lo�i tHt; còn có thi	u sót nh'ng kSp th=i s\a ch+a sau khi 

th.y giáo, cô giáo và các b�n góp ý. 

3.  Lo�i Trung bình: 

Có m#t sH khuy	t �i;m trong vi�c th5c hi�n các quy �Snh t�i Khon 1 

�iGu này nh'ng m�c �# ch'a nghiêm tr�ng; sau khi �'(c nhBc nh/, giáo 

d�c �ã ti	p thu, s\a ch+a nh'ng ti	n b# còn ch8m. 

4.  Lo�i Y	u: 

Ch'a ��t tiêu chu�n x	p lo�i trung bình ho@c có m#t trong các khuy	t 

�i;m sau �ây: 

a)  Có sai ph�m v:i tính ch9t nghiêm tr�ng ho@c l@p l�i nhiGu l.n trong vi�c th5c 

hi�n quy �Snh t�i Khon 1 �iGu này, �'(c giáo d�c nh'ng ch'a s\a ch+a; 

b)  Vô l�, xúc ph�m nhân ph�m, danh d5, xâm ph�m thân th; c�a giáo viên, 

nhân viên nhà tr'=ng; xúc ph�m danh d5, nhân ph�m c�a b�n ho@c c�a 

ng'=i khác; 

c)  Gian l8n trong h�c t8p, ki;m tra, thi; 

d)  �ánh nhau, gây rHi tr8t t5, trS an trong nhà tr'=ng ho@c ngoài xã h#i; vi 

ph�m an toàn giao thông; gây thi�t h�i tài sn công, tài sn c�a ng'=i khác. 

�; �ánh giá h�c sinh chính xác, khách quan c.n phi có phi	u �ánh giá, 

trong �ó có các tiêu chí �; �ánh giá, phi	u �ánh giá này c.n �'(c thHng 

nh9t trong tr'=ng PT và �'(c lãnh ��o nhà tr'=ng cho phép s\ d�ng. 

Vi�c có phi	u �ánh giá s3 tránh �'(c tình tr�ng GVCN �ánh giá theo ý 

ch� quan, tránh �'(c �ánh giá không khách quan công bOng. 

Sau �ây là m#t sH mJu phi	u, tiêu chí �; �ánh giá, h�c sinh cAn c� vào 

�ó �; cho �i;m, tE �i;m sH ��t �'(c s3 phân lo�i theo 4 m�c �# nh' Quy 

ch	 �ánh giá quy �Snh. 
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1.  Các lXi bZ trN Qi[m 

* Nhóm vi phKm: CHUYÊN C_N 

— Ngh� không phép 01 bu>i. 

— �i tr� l.n th� 1 và th� 2. 

— �i tr� tE 3 l.n tr/ lên. 

— Không tham gia các bu>i sinh ho�t t8p th;, ho�t �#ng giáo d�c khác, b< 

lao �#ng nghKa v� — CÓ PHÉP. 

— Không tham gia các bu>i sinh ho�t t8p th;, ho�t �#ng giáo d�c khác, b< 

lao �#ng nghKa v� — KHÔNG PHÉP. 

* Nhóm vi phKm: H,C T`P 

— Không h�c bài, không làm bài. 

— Thi	u d�ng c� h�c t8p. 

— Ng]i sai s6 �] l:p. 

— Ng� trong gi= h�c. 

— �ùa gi�n nói chuy�n, làm m9t tr8t t5. Không t8p trung trong gi= h�c, làm 

vi�c khác trong gi= h�c. 

— BS giáo viên m=i ra kh<i l:p. 

— TrHn h�c, cúp ti	t, trHn chào c=. 

— H<i bài trong khi làm ki;m tra, nhBc bài cho b�n khi lên bng. 

— Gi8t bài, ném bài cho b�n khi làm bài ki;m tra. 

— Mang, s\ d�ng tài li�u. 

* Nhóm vi phKm: TÁC PHONG — TR`T T# 

— Tóc dài, tóc nhu#m, tóc vuHt keo, tóc b=m. 

— Không phù hi�u, phù hi�u không �úng. Mang túi xách, balô. 

— Móng tay �; dài, s6n móng tay, móng chân, nam sinh �eo bông tai, �i 

dép, giày không �úng quy �Snh, áo s6mi không b< trong qu.n. 

— Không m@c �úng �]ng ph�c quy �Snh, áo, váy hay qu.n không �� dài 

(trE �i;m và tSch thu). 

— La hét, r'(t �u>i; gây m9t tr8t t5 trong gi= h�c Th; d�c, QuHc phòng — An 

ninh; gi= ngh� tr'a và các ho�t �ông khác trong khuôn viên nhà tr'=ng. 

— Lên phòng h�c trong gi= Th; d�c. 
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— Nói t�c, ch\i thG. 

— Mang �i�n tho�i di �#ng, máy nghe nh�c, máy nh… vào tr'=ng. 

— Ngh� tr'a không �úng n6i quy �Snh, ng]i trên hành lang, gh	 �á. 

— Ch�y xe trong sân tr'=ng gây m9t tr8t t5, gây ]n ào. �; xe không �úng 

n6i quy �Snh. 

— Vi ph�m lu8t giao thông (làm ki;m �i;m & lao �#ng 3 bu>i). 

— Vi ph�m lu8t giao thông (bS cnh sát giao thông l8p biên bn — lao �#ng 

5 bu>i). 

* Nhóm vi phKm: V6 SINH 

— �; rác trong h#c bàn, x rác, v�t rác bEa bãi. 

— ¥n uHng trong l:p, �em �] An lên hành lang, phòng h�c. 

— HS tr5c không lau bng, không tBt �èn, qu�t. Không tr5c v� sinh l:p. 

— B� phá, làm ch	t, h' cây xanh. 

— Không th5c hi�n lao �#ng nghKa v� và lao �#ng bS ph�t. 

* Nhóm vi phKm: CÁC LbI NGHIÊM TR,NG 

— Không th5c hi�n yêu c.u c�a th.y (cô) hay phân công c�a l:p. 

— Các hành vi vô l� v:i cán b# — giáo viên — nhân viên — ng'=i l:n tu>i. 

— Trêu ch�c b�n; chia bè nhóm gây xích mích v:i b�n; tham gia t� t8p gây 

s5; hAm do� hay nh= ng'=i khác �e do� b�n bè. 

— DJn ng'=i l� vào tr'=ng không xin phép. 

— Có bi;u hi�n quan h� v:i b�n khác phái không �úng m5c, thi	u vAn hoá 

n6i công c#ng. 

— L(i d�ng tình b�n �; th5c hi�n các hành vi không trong sáng n6i công c#ng. 

— Vi ph�m nghiêm tr�ng thu.n phong mK t�c, bn sBc vAn hoá dân t#c. 

— Phá ho�i c�a công nh': tài sn, bàn gh	, thi	t bS, s> sách; bng, t'=ng, 

nGn nhà, cây cnh… ngoài x\ lí h�nh ki;m h�c sinh phi có trách nhi�m 

b]i hoàn. 

— CH ý che d9u, bao che các bi;u hi�n tiêu c5c c�a b�n. 

— Mang theo hung khí, ch9t gây n>, bAng �Ka có n#i dung x9u, các lo�i 

thuHc kích thích, ch9t gây nghi�n, các lo�i bài, b# tôm cua,… 

— Hút thuHc, mang thuHc vào tr'=ng. �ánh bài và các hình th�c An tiGn 

khác. Nóng ny, gây g>, gây xô xát v:i b�n. Leo rào. 
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— T5 phát tán các phi	u qung cáo, các b':m cho các quán, dSch v� bên 

ngoài trong nhà tr'=ng hay t> ch�c các ho�t �#ng không xin phép nhà 

tr'=ng (nh'ng kSp th=i khBc ph�c)… 

— Tham gia �ánh nhau có th'6ng tích, nh= ng'=i khác �ánh b�n; r� rê b�n 

bè tham gia các t� n�n xã h#i. 

— Tham gia tr9n l#t, dJn b�n cho ng'=i khác tr9n l#t; �ánh cBp tài sn c�a 

ng'=i khác. 

— M�o ch+ kí c�a ph� huynh, m'(n ng'=i gi m�o ph� huynh 

2.  Các hành vi Q�Wc c�ng Qi[m 

*  'ánh giá vR ý thec hMc tfp 

— �i h�c �úng gi=. 

— �i h�c �.y ��. 

— Không vi ph�m Quy ch	 thi, ki;m tra. 

— Không thi (ki;m tra) l�i môn nào. 

*  Ý thec chhp hành n�i quy, quy chT cka tr��ng 

— Trang ph�c, bng tên lên l:p �úng quy �Snh. 

— Tham gia chào c=, sinh ho�t chính trS, lao �#ng do l:p, tr'=ng t> ch�c. 

— Ch9p hành tHt n#i quy ra vào tr'=ng, có ý th�c gi+ gìn v� sinh và bo v� 

tài sn chung trong tr'=ng. 

— �óng h�c phí, l� phí �úng quy �Snh. 

— Không hút thuHc lá, mùi r'(u bia, c= b�c trong tr'=ng. 

*  Ý thec tham gia các hoKt Q�ng chính trZ, xã h�i, vnn hoá vnn ngh�, th[ 

d�c th[ thao, phòng chIng các t� nKn xã h�i... do Tr��ng, 'oàn tr��ng, 

Khoa tB chec 

— Tham gia c> v{ �.y �� các ho�t �#ng ngo�i khoá c�a tr'=ng, �oàn 

Thanh niên. 

— Tham gia tr5c ti	p ho�t �#ng vAn hoá, vAn ngh�, th; d�c th; thao c�a 

l:p, tr'=ng do: Nhà tr'=ng, �oàn Thanh niên t> ch�c. 

— Tích c5c tham gia các ho�t �#ng phòng, chHng ma tuý; phòng, chHng t#i 

ph�m, t� n�n xã h#i. 

— Tham gia �.y �� sinh ho�t, h#i h�p l:p, chi �oàn. 
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*  VR ph�m chht công dân và quan h� c�ng Qrng 

— L� phép v:i th.y, cô giáo và cán b#, nhân viên trong tr'=ng. 

— Quan h� b�n bè �oàn k	t thân ái giúp �� lJn nhau; không gây g> �ánh 

nhau gây m9t �oàn k	t. 

— L=i nói, c\ ch� hành �#ng thi	u vAn hoá trong l:p, tr'=ng, n6i công c#ng. 

— Quan h� tHt v:i nhân dân n6i tr'=ng �óng và n6i c' trú, không �; nh 

h'/ng �	n uy tín c�a bn thân và Nhà tr'=ng. 

— Ch9p hành tHt Lu8t giao thông. 

— Tham gia ho�t �#ng tE thi�n do Tr'=ng và �oàn thanh niên phát �#ng. 

*  VR ý thec và kTt qu� tham gia qu�n lí l�p, chi Qoàn… trong nhà tr��ng 

— Là thành viên ��i di�n l:p, �oàn th;: Có ý th�c tham gia công tác và 

hoàn thành tHt nhi�m v� �'(c giao. 

Trên �ây là các tiêu chí �; �ánh giá h�c sinh, vi�c xây d5ng phi	u �ánh 

giá, cho �i;m theo tiêu chí, xây d5ng phi	u �ánh giá theo tiêu chí �ó c.n 

�'(c th5c hi�n sao cho phù h(p v:i tình hình c�a tEng tr'=ng c� th;. 

�; phi	u �ánh giá có ch9t l'(ng và giá trS s\ d�ng thì c.n phi có s5 h�p 

m@t c�a các cán b# qun lí nhà tr'=ng, các giáo viên ch� nhi�m, ��i di�n 

�oàn thanh niên và ��i di�n cha m� h�c sinh �; tho lu8n xây d5ng 

phi	u và �'(c ban giám hi�u phê chu�n vi�c s\ d�ng phi	u. 

Phi	u �ánh giá có th; �'(c thay �>i, b> sung cho phù h(p v:i tEng nAm 

h�c và cho phù h(p v:i tình hình th5c ti�n �; �ánh giá �m bo tính 

khách quan, công bOng. 

Ho�t ��ng 3: XE lí m�t sF tình huFng phát sinh trong quá trình �ánh giá 

��o �'c h(c sinh trung h(c ph+ thông 

Câu h�i 1: Trong quá trình �ánh giá k�t qu� rèn luy)n ��o �*c c+a h,c 

sinh, th�y (cô) th>Jng g4p ph�i nh5ng khó kh6n gì. Hãy nêu mLt sE tình 

huEng c! th2 mà b�n �ã g4p. 
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Câu h�i 2: Chúng ta hãy l7a ch,n nh5ng tình huEng �i2n hình và cùng 

th�o luSn �2 tìm cách gi�i quy�t tEi >u. 

   

  

  

  

  

Câu h�i 3: PEi vQi h,c sinh khuy�t tSt, vi)c �ánh giá ��o �*c c�n ph�i 

l>u ý gì?  

   

  

  

  

  

THÔNG TIN CUNG CẤP 

Trong ph.n này, các giáo viên nêu ra các tình huHng g@p phi và l5a 

ch�n các tình huHng �i;n hình �; tho lu8n tìm cách x\ lí. 

Khi x\ lí các tình huHng, c.n �m bo tính linh ho�t và mGm d�o, d5a 

vào quy �Snh c�a nhà tr'=ng �; x\ lí và x\ lí phi �m bo m�c �ích giáo 

d�c, n	u tình huHng ph�c t�p thì c.n �'a lên ban giám hi�u nhà tr'=ng 

�; gii quy	t. 

'iRu 14. Quy ch	 �ánh giá có quy �Snh: 

�ánh giá h�c sinh khuy	t t8t  

1.  �ánh giá h�c sinh khuy	t t8t theo nguyên tBc �#ng viên, khuy	n khích s5 

n0 l5c và s5 ti	n b# c�a h�c sinh là chính. 

2.  H�c sinh khuy	t t8t có kh nAng �áp �ng các yêu c.u c�a ch'6ng trình 

giáo d�c THPT, �'(c �ánh giá, x	p lo�i theo các quy �Snh nh' �Hi v:i 

h�c sinh bình th'=ng nh'ng có gim nh� yêu c.u vG k	t qu h�c t8p.  
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3.  H�c sinh khuy	t t8t không �� kh nAng �áp �ng các yêu c.u c�a ch'6ng 

trình giáo d�c THPT, �'(c �ánh giá d5a trên s5 n0 l5c, ti	n b# c�a h�c 

sinh và không x	p lo�i �Hi t'(ng này.  

ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 4  

Câu h<i 1: Hãy nêu các b':c trong quá trình �ánh giá k	t qu rèn luy�n 

��o ��c c�a h�c sinh. 

Câu h<i 2: Hãy nêu vai trò c�a giáo viên ch� nhi�m trong quá trình �ánh 

giá k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh. 

Câu h<i 3: Khi nh8n xét k	t qu rèn luy�n ��o ��c c�a h�c sinh c.n �m 

bo các nguyên tBc nào? Nêu m#t sH l=i nh8n xét vG k	t qu rèn luy�n 

��o ��c c�a h�c sinh mà th.y (cô) cho là ��t tiêu chu�n. 

Câu h<i 4: T�i sao �Hi v:i h�c sinh khuy	t t8t c.n phi có s5 �ánh giá 

khác v:i h�c sinh bình th'=ng? Vi�c làm khác �ó có phi là th; hi�n thái 

�# phân bi�t �Hi x\ không? 
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D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

Tình huIng 1: “Em là m#t h�c sinh khá trong l:p, trên l:p em tích c5c 

phát bi;u xây d5ng bài nh'ng không bi	t vì lí do gì em th'=ng bS cô giáo 

b# môn Toán bBt b� trong bài làm c{ng nh' hành �#ng. Em c{ng ch� 

h�c l:p 10 nên m#t sH hành �#ng c{ng ch'a ý th�c h	t �'(c, nh'ng cô 

giáo b# môn Toán l�i hình nh' h6i ghét em. Trong m#t l.n em có vô tình 

nói l=i xúc ph�m cô nh'ng �ó là không cH ý (nh'ng cô c{ng hay ch� trích 

em trong tEng vi�c làm nh<), em �ã tr5c ti	p xin l0i và làm bn ki;m 

�i;m v:i cô nh'ng cô l�i không �]ng ý và bo là s3 cho em h�nh ki;m 

d':i trung bình...”. 

Trong tình huEng trên, cô giáo �ã vi ph�m nguyên tYc gì trong quá trình 

�ánh giá k�t qu� rèn luy)n ��o �*c c+a h,c sinh? N�u th�y (cô) là giáo 

viên trong tình huEng trên, th�y (cô) s3 xj lí nh> th� nào? 

Tình huIng 2: Có ý ki	n cho rOng: “Trong th5c t	, không ít th.y cô khi 

�ánh giá h�nh ki;m c�a h�c trò r9t tu~ ti�n. M@t khác, c{ng c.n phi nói 

thêm rOng m#t b# ph8n cán b# qun lí các nhà tr'=ng gi+a l=i nói và vi�c 

làm th'=ng không nh9t quán nên khi có "s5 cH" vG vi�c �ánh giá h�c 

sinh �Gu trút gánh n@ng lên giáo viên ch� nhi�m, c{ng là m#t nguyên 

nhân làm cho các th.y cô ch� nhi�m làm vi�c mang tính ch9t �Hi phó, 

ch'a th; hi�n tâm huy	t c�a ng'=i th.y.” 

Th�y (cô) hãy nêu ý ki�n c+a mình và hãy �>a ra các gi�i pháp gi�i quy�t 

th7c tr�ng trên. 

Tình huIng 3: “X	p lo�i h�nh ki;m c�a h�c sinh nên ph� thu#c vào k	t 

qu h�c t8p.”  

Theo th�y (cô) quan �i2m này �úng hay sai? Vì sao? 
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E. PHỤ LỤC, TÀI LIỆU BỔ SUNG 

QUY CH< 

'ánh giá, xTp loKi hMc sinh trung hMc cx sD và hMc sinh trung hMc phB thông 

(Ban hành kèm theo Thông t> sE: 58/2011/TT—BGDPT  

ngày 12 tháng 12 n6m 2011 c+a BL tr>Ing BL Giáo d!c và Pào t�o) 

B� GIÁO D,C VÀ �ÀO T-O 

————————————— 

S.: 58/2011/TT—BGD�T 

C�NG HOÀ XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 

��c l p — T# do — H&nh phúc 

—————————————  

Hà N�i, ngày 12 tháng 12 n�m 2011  

THÔNG T@ 

Ban hành Quy chT Qánh giá, xTp loKi hMc sinh trung hMc cx sD  

và hMc sinh trung hMc phB thông 

CAn c� Lu8t Giáo d�c ngày 14 tháng 6 nAm 2005; Lu8t s\a �>i, b> sung 

m#t sH �iGu c�a Lu8t Giáo d�c ngày 25 tháng 11 nAm 2009; 

CAn c� NghS �Snh sH 32/2008/N�—CP ngày 19 tháng 3 nAm 2008 c�a 

Chính ph� quy �Snh ch�c nAng, nhi�m v�, quyGn h�n và c6 c9u t> ch�c 

c�a B# Giáo d�c và �ào t�o; 

CAn c� NghS �Snh sH 75/2006/N�—CP ngày 02 tháng 8 nAm 2006 c�a 

Chính ph� quy �Snh chi ti	t và h':ng dJn thi hành m#t sH �iGu c�a Lu8t 

Giáo d�c; NghS �Snh sH 31/2011/N�—CP ngày 11 tháng 5 nAm 2011 c�a 

Chính ph� s\a �>i, b> sung m#t sH �iGu c�a NghS �Snh sH 75/2006/N�—

CP ngày 02 tháng 8 nAm 2006 c�a Chính ph� quy �Snh chi ti	t và h':ng 

dJn thi hành m#t sH �iGu c�a Lu8t Giáo d�c; 

Theo �G nghS c�a V� tr'/ng V� Giáo d�c Trung h�c,  

B# tr'/ng B# Giáo d�c và �ào t�o quy �Snh: 

'iRu 1. Ban hành kèm theo Thông t' này Quy ch	 �ánh giá, x	p lo�i h�c 

sinh trung h�c c6 s/ và h�c sinh trung h�c ph> thông. 

'iRu 2. Thông t' này có hi�u l5c thi hành k; tE ngày 26 tháng 01 nAm 

2012. Thông t' này thay th	 Quy	t �Snh sH 40/2006/Q�—BGD�T ngày 05 

tháng 10 nAm 2006 c�a B# tr'/ng B# Giáo d�c và �ào t�o ban hành Quy 

ch	 �ánh giá, x	p lo�i h�c sinh trung h�c c6 s/ và h�c sinh trung h�c ph> 
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thông và Thông t' sH 51/2008/Q�—BGD�T ngày 15/9/2008 c�a B# 

tr'/ng B# Giáo d�c và �ào t�o s\a �>i, b> sung m#t sH �iGu c�a Quy ch	 

�ánh giá, x	p lo�i h�c sinh trung h�c c6 s/ và h�c sinh trung h�c ph> 

thông ban hành kèm theo Quy	t �Snh sH 40/2006/Q�—BGD�T ngày 05 

tháng 10 nAm 2006 c�a B# tr'/ng B# Giáo d�c và �ào t�o.  

'iRu 3. Chánh VAn phòng, V� tr'/ng V� Giáo d�c Trung h�c, Th� tr'/ng 

các �6n vS có liên quan thu#c B# Giáo d�c và �ào t�o, Ch� tSch uy ban 

nhân dân t�nh, thành phH tr5c thu#c trung '6ng, Giám �Hc S/ Giáo d�c 

và �ào t�o chSu trách nhi�m thi hành Thông t' này./.  

 

N�i nh�n:  

—  V�n phòng Qu�c h�i (�� báo cáo); 

—  V�n phòng Chính ph� (�� báo cáo); 

—  U� ban VHGD TNTNN# c�a Qu�c h�i (�� báo cáo);  

—  Ban Tuyên giáo Trung ()ng (�� báo cáo); 

—  B� tr(+ng Ph-m V/ Lu1n (�� báo cáo); 

—  C2c Ki�m tra v�n b5n QPPL (B� T( pháp); 

—  UBND các t6nh, thành ph� tr9c thu�c TW (�� th9c hi;n); 

—  Nh( #i<u 3; 

—  Công báo; 

—  Website Chính ph�; 

—  Website B� GD&#T; 

—  L(u VT, V2 PC, V2 GDTrH. 

KT. B� TR��NG 

TH8 TR@zNG 

 

Pã kí 

 

Nguy{n Vinh Hi[n 
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B� GIÁO D,C VÀ �ÀO T-O 

————————————— 

C�NG HOÀ XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 

��c l p — T# do — H&nh phúc 

—————————————  

QUY CH< 

'ánh giá, xTp loKi hMc sinh trung hMc cx sD và hMc sinh trung hMc phB thông 

(Ban hành kèm theo Thông t> sE: 58/2011/TT—BGDPT  

ngày 12 tháng 12 n6m 2011 c+a BL tr>Ing BL Giáo d!c và Pào t�o) 

Ch'6ng I 

NH�NG QUY �§NH CHUNG 

'iRu 1. PhKm vi QiRu chSnh và QIi t�Wng áp d�ng 

1.  Quy ch	 này quy �Snh vG �ánh giá, x	p lo�i h�c sinh trung h�c c6 s/ 

(THCS) và h�c sinh trung h�c ph> thông (THPT) bao g]m: �ánh giá, x	p 

lo�i h�nh ki;m; �ánh giá, x	p lo�i h�c l5c; s\ d�ng k	t qu �ánh giá, x	p 

lo�i; trách nhi�m c�a giáo viên, cán b# qun lí giáo d�c và các c6 quan 

qun lí giáo d�c. 

2.  Quy ch	 này áp d�ng �Hi v:i h�c sinh các tr'=ng THCS, tr'=ng THPT; h�c 

sinh c9p THCS và c9p THPT trong tr'=ng ph> thông có nhiGu c9p h�c; h�c 

sinh tr'=ng THPT chuyên; h�c sinh c9p THCS và c9p THPT trong tr'=ng 

ph> thông dân t#c n#i trú, tr'=ng ph> thông dân t#c bán trú. 

'iRu 2. M�c Qích, cnn ce và nguyên t|c Qánh giá, xTp loKi 

1. �ánh giá ch9t l'(ng giáo d�c �Hi v:i h�c sinh sau m0i h�c kì, m0i nAm 

h�c nhOm thúc ��y h�c sinh rèn luy�n, h�c t8p. 

2.  CAn c� �ánh giá, x	p lo�i c�a h�c sinh �'(c d5a trên c6 s/ sau: 

a)  M�c tiêu giáo d�c c�a c9p h�c; 

b)  Ch'6ng trình, k	 ho�ch giáo d�c c�a c9p h�c; 

c)  �iGu l� nhà tr'=ng; 

d)  K	t qu rèn luy�n và h�c t8p c�a h�c sinh. 

3.  Bo �m nguyên tBc khách quan, công bOng, công khai, �úng ch9t l'(ng 

trong �ánh giá, x	p lo�i h�nh ki;m, h�c l5c h�c sinh. 
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Ch'6ng II 

�ÁNH GIÁ, XlP LOrI HrNH KI¨M 

'iRu 3. Cnn ce Qánh giá, xTp loKi hKnh ki[m 

1.  CAn c� �ánh giá, x	p lo�i h�nh ki;m: 

a)  �ánh giá h�nh ki;m c�a h�c sinh cAn c� vào bi;u hi�n c� th; vG thái �# 

và hành vi ��o ��c; �ng x\ trong mHi quan h� v:i th.y giáo, cô giáo, cán 

b#, công nhân viên, v:i gia �ình, b�n bè và quan h� xã h#i; ý th�c ph9n 

�9u v'6n lên trong h�c t8p; k	t qu tham gia lao �#ng, ho�t �#ng t8p th; 

c�a l:p, c�a tr'=ng và c�a xã h#i; rèn luy�n thân th;, gi+ gìn v� sinh và 

bo v� môi tr'=ng; 

b)  K	t qu nh8n xét các bi;u hi�n vG thái �#, hành vi c�a h�c sinh �Hi v:i 

n#i dung d�y h�c môn Giáo d�c công dân quy �Snh trong ch'6ng trình 

giáo d�c ph> thông c9p THCS, c9p THPT do B# tr'/ng B# Giáo d�c và 

�ào t�o ban hành. 

2.  X	p lo�i h�nh ki;m: 

H�nh ki;m �'(c x	p thành 4 lo�i: THt (T), khá (K), trung bình (Tb), y	u (Y) 

sau m0i h�c kì và c nAm h�c. Vi�c x	p lo�i h�nh ki;m c nAm h�c ch� 

y	u cAn c� vào x	p lo�i h�nh ki;m h�c kì II và s5 ti	n b# c�a h�c sinh. 

'iRu 4. Tiêu chu�n xTp loKi hKnh ki[m  

1.  Lo�i tHt: 

a)  Th5c hi�n nghiêm túc n#i quy nhà tr'=ng; ch9p hành tHt lu8t pháp, quy 

�Snh vG tr8t t5, an toàn xã h#i, an toàn giao thông; tích c5c tham gia �9u 

tranh v:i các hành �#ng tiêu c5c, phòng chHng t#i ph�m, t� n�n xã h#i; 

b)  Luôn kính tr�ng th.y giáo, cô giáo, ng'=i l:n tu>i; th'6ng yêu và giúp 

�� các em nh< tu>i; có ý th�c xây d5ng t8p th;, �oàn k	t, �'(c các b�n 

tin yêu; 

c)  Tích c5c rèn luy�n ph�m ch9t ��o ��c, có lHi sHng lành m�nh, gin dS, 

khiêm tHn; chAm lo giúp �� gia �ình; 

d)  Hoàn thành �.y �� nhi�m v� h�c t8p, có ý th�c v'6n lên, trung th5c 

trong cu#c sHng, trong h�c t8p; 

�)  Tích c5c rèn luy�n thân th;, gi+ gìn v� sinh và bo v� môi tr'=ng; 

e)  Tham gia �.y �� các ho�t �#ng giáo d�c, các ho�t �#ng do nhà tr'=ng t> 

ch�c; tích c5c tham gia các ho�t �#ng c�a �#i Thi	u niên tiGn phong  

H] Chí Minh, �oàn Thanh niên C#ng sn H] Chí Minh; 
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g)  Có thái �# và hành vi �úng �Bn trong vi�c rèn luy�n ��o ��c, lHi sHng 

theo n#i dung môn Giáo d�c công dân.  

2.  Lo�i khá: 

Th5c hi�n �'(c nh+ng quy �Snh t�i Khon 1 �iGu này nh'ng ch'a ��t 

�	n m�c �# c�a lo�i tHt; còn có thi	u sót nh'ng kSp th=i s\a ch+a sau khi 

th.y giáo, cô giáo và các b�n góp ý. 

3.  Lo�i trung bình: 

Có m#t sH khuy	t �i;m trong vi�c th5c hi�n các quy �Snh t�i Khon 1 

�iGu này nh'ng m�c �# ch'a nghiêm tr�ng; sau khi �'(c nhBc nh/, giáo 

d�c �ã ti	p thu, s\a ch+a nh'ng ti	n b# còn ch8m. 

4.  Lo�i y	u: 

Ch'a ��t tiêu chu�n x	p lo�i trung bình ho@c có m#t trong các khuy	t 

�i;m sau �ây: 

a)  Có sai ph�m v:i tính ch9t nghiêm tr�ng ho@c l@p l�i nhiGu l.n trong 

vi�c th5c hi�n quy �Snh t�i Khon 1 �iGu này, �'(c giáo d�c nh'ng 

ch'a s\a ch+a; 

b)  Vô l�, xúc ph�m nhân ph�m, danh d5, xâm ph�m thân th; c�a giáo viên, 

nhân viên nhà tr'=ng; xúc ph�m danh d5, nhân ph�m c�a b�n ho@c c�a 

ng'=i khác; 

c)  Gian l8n trong h�c t8p, ki;m tra, thi; 

d)  �ánh nhau, gây rHi tr8t t5, trS an trong nhà tr'=ng ho@c ngoài xã h#i; 

vi ph�m an toàn giao thông; gây thi�t h�i tài sn công, tài sn c�a 

ng'=i khác. 

Ch'6ng III 

�ÁNH GIÁ, XlP LOrI HwC L©C 

'iRu 5. Cnn ce Qánh giá, xTp loKi hMc l�c 

1.  CAn c� �ánh giá, x	p lo�i h�c l5c: 

a)  M�c �# hoàn thành ch'6ng trình các môn h�c và ho�t �#ng giáo d�c 

trong K	 ho�ch giáo d�c c9p THCS, c9p THPT; 

b)  K	t qu ��t �'(c c�a các bài ki;m tra. 

2.  H�c l5c �'(c x	p thành 5 lo�i: Gi<i (G), khá (K), trung bình (Tb), y	u (Y), 

kém (Kém). 
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'iRu 6. Hình thec Qánh giá và kTt qu� các môn hMc sau m�t hMc kì, c� 

nnm hMc 

1.  Hình th�c �ánh giá: 

a)  �ánh giá bOng nh8n xét k	t qu h�c t8p (sau �ây g�i là �ánh giá bOng 

nh8n xét) �Hi v:i các môn Âm nh�c, MK thu8t, Th; d�c. 

CAn c� chu�n ki	n th�c, kK nAng môn h�c quy �Snh trong Ch'6ng trình 

giáo d�c ph> thông, thái �# tích c5c và s5 ti	n b# c�a h�c sinh �; nh8n 

xét k	t qu các bài ki;m tra theo hai m�c: 

—  ��t yêu c.u (�): N	u �m bo ít nh9t m#t trong hai �iGu ki�n sau: 

+  Th5c hi�n �'(c c6 bn các yêu c.u chu�n ki	n th�c, kK nAng �Hi v:i n#i 

dung trong bài ki;m tra; 

+  Có cH gBng, tích c5c h�c t8p và ti	n b# rõ r�t trong th5c hi�n các yêu c.u 

chu�n ki	n th�c, kK nAng �Hi v:i n#i dung trong bài ki;m tra.  

—  Ch'a ��t yêu c.u (C�): Các tr'=ng h(p còn l�i. 

b)  K	t h(p gi+a �ánh giá bOng cho �i;m và nh8n xét k	t qu h�c t8p �Hi v:i 

môn Giáo d�c công dân:  

—  �ánh giá bOng cho �i;m k	t qu th5c hi�n các yêu c.u vG chu�n ki	n 

th�c, kK nAng và thái �# �Hi v:i tEng ch� �G thu#c môn Giáo d�c công 

dân quy �Snh trong ch'6ng trình giáo d�c ph> thông c9p THCS, c9p 

THPT do B# tr'/ng B# Giáo d�c và �ào t�o ban hành;  

—  �ánh giá bOng nh8n xét s5 ti	n b# vG thái �#, hành vi trong vi�c rèn luy�n 

��o ��c, lHi sHng c�a h�c sinh theo n#i dung môn Giáo d�c công dân quy 

�Snh trong ch'6ng trình giáo d�c ph> thông c9p THCS, c9p THPT do B# 

tr'/ng B# Giáo d�c và �ào t�o ban hành trong m0i h�c kì, c nAm h�c.  

K	t qu nh8n xét s5 ti	n b# vG thái �#, hành vi trong vi�c rèn luy�n ��o ��c, 

lHi sHng c�a h�c sinh không ghi vào s> g�i tên và ghi �i;m, mà �'(c giáo viên 

môn Giáo d�c công dân theo dõi, �ánh giá, ghi trong h�c b� và phHi h(p v:i 

giáo viên ch� nhi�m sau m0i h�c kì tham kho khi x	p lo�i h�nh ki;m. 

c)  �ánh giá bOng cho �i;m �Hi v:i các môn h�c còn l�i. 

d)  Các bài ki;m tra �'(c cho �i;m theo thang �i;m tE �i;m 0 �	n �i;m 10; 

n	u s\ d�ng thang �i;m khác thì phi quy �>i vG thang �i;m này. 

2.  K	t qu môn h�c và k	t qu các môn h�c sau m0i h�c kì, c nAm h�c: 

a)  �Hi v:i các môn h�c �ánh giá bOng cho �i;m: Tính �i;m trung bình môn 

h�c và tính �i;m trung bình các môn h�c sau m0i h�c kì, c nAm h�c; 
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b)  �Hi v:i các môn h�c �ánh giá bOng nh8n xét: Nh8n xét môn h�c sau m0i 

h�c kì, c nAm h�c theo hai lo�i: ��t yêu c.u (�) và Ch'a ��t yêu c.u 

(C�); nh8n xét vG nAng khi	u (n	u có).  

'iRu 7. Hình thec ki[m tra, các loKi bài ki[m tra, h� sI Qi[m bài ki[m tra 

1.  Hình th�c ki;m tra: 

Ki;m tra mi�ng (ki;m tra bOng h<i — �áp), ki;m tra vi	t, ki;m tra th5c hành.  

2.  Các lo�i bài ki;m tra: 

a)  Ki;m tra th'=ng xuyên (KT

tx

) g]m: Ki;m tra mi�ng; ki;m tra vi	t d':i 1 

ti	t; ki;m tra th5c hành d':i 1 ti	t; 

b)  Ki;m tra �Snh kì (KT

�k

) g]m: Ki;m tra vi	t tE 1 ti	t tr/ lên; ki;m tra th5c 

hành tE 1 ti	t tr/ lên; ki;m tra h�c kì (KT

hk

). 

3.  H� sH �i;m các lo�i bài ki;m tra: 

a)  �Hi v:i các môn h�c �ánh giá bOng cho �i;m: �i;m ki;m tra th'=ng 

xuyên tính h� sH 1, �i;m ki;m tra vi	t và ki;m tra th5c hành tE 1 ti	t tr/ 

lên tính h� sH 2, �i;m ki;m tra h�c kì tính h� sH 3. 

b)  �Hi v:i các môn h�c �ánh giá bOng nh8n xét: K	t qu nh8n xét c�a các 

bài ki;m tra �Gu tính m#t l.n khi x	p lo�i môn h�c sau m0i h�c kì.  

'iRu 8. SI l�n ki[m tra và cách cho Qi[m 

1.  SH l.n KT

�k

 �'(c quy �Snh trong k	 ho�ch d�y h�c, bao g]m c ki;m tra 

các lo�i ch� �G t5 ch�n. 

2.  SH l.n KT

tx

: Trong m0i h�c kì m#t h�c sinh phi có sH l.n KT

tx

 c�a tEng 

môn h�c bao g]m c ki;m tra các lo�i ch� �G t5 ch�n nh' sau: 

a)  Môn h�c có 1 ti	t tr/ xuHng/tu.n: Ít nh9t 2 l.n; 

b)  Môn h�c có tE trên 1 ti	t �	n d':i 3 ti	t/tu.n: Ít nh9t 3 l.n; 

c)  Môn h�c có tE 3 ti	t tr/ lên/tu.n: Ít nh9t 4 l.n. 

3.  SH l.n ki;m tra �Hi v:i môn chuyên: Ngoài sH l.n ki;m tra quy �Snh t�i 

Khon 1, Khon 2 �iGu này, Hi�u tr'/ng tr'=ng THPT chuyên có th; quy 

�Snh thêm m#t sH bài ki;m tra �Hi v:i môn chuyên. 

4.  �i;m các bài KT

tx

 theo hình th�c t5 lu8n là sH nguyên, �i;m KT

tx

 theo 

hình th�c trBc nghi�m ho@c có ph.n trBc nghi�m và �i;m KT

�k

 là sH 

nguyên ho@c sH th8p phân �'(c l9y �	n ch+ sH th8p phân th� nh9t sau 

khi làm tròn sH. 

5.  Nh+ng h�c sinh không có �� sH l.n ki;m tra theo quy �Snh t�i Khon 1, 

Khon 2 �iGu này phi �'(c ki;m tra bù. Bài ki;m tra bù phi có hình 
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th�c, m�c �# ki	n th�c, kK nAng và th=i l'(ng t'6ng �'6ng v:i bài ki;m 

tra bS thi	u. H�c sinh không d5 ki;m tra bù s3 bS �i;m 0 (�Hi v:i nh+ng 

môn h�c �ánh giá bOng cho �i;m) ho@c bS nh8n xét m�c C� (�Hi v:i 

nh+ng môn h�c �ánh giá bOng nh8n xét). Ki;m tra bù �'(c hoàn thành 

trong tEng h�c kì ho@c cuHi nAm h�c. 

'iRu 9. Ki[m tra, cho Qi[m các môn hMc t� chMn và chk QR t� chMn 

thu�c các môn hMc 

1.  Môn h�c t5 ch�n: 

Vi�c ki;m tra, cho �i;m, tính �i;m trung bình môn h�c và tham gia tính 

�i;m trung bình các môn h�c th5c hi�n nh' các môn h�c khác. 

2.  Ch� �G t5 ch�n thu#c các môn h�c: 

Các lo�i ch� �G t5 ch�n c�a môn h�c nào thì ki;m tra, cho �i;m và tham 

gia tính �i;m trung bình môn h�c �ó. 

'iRu 10. KTt qu� môn hMc cka mXi hMc kì, c� nnm hMc 

1.  �Hi v:i các môn h�c �ánh giá bOng cho �i;m: 

a)  �i;m trung bình môn h�c kì (�TB

mhk

) là trung bình c#ng c�a �i;m các 

bài KT

tx

, KT

�k

 và KT

hk

 v:i các h� sH quy �Snh t�i �i;m a, Khon 3, �iGu 7 

Quy ch	 này: 

�TB

mhk

 = 

T�KT

tx

 + 2 × T�KT

�k

 + 3 × �KT

hk

 

SH bài KT

tx 

+ 2 × SH bài KT

�k

 + 3 

—  T�KT

tx

:

 

T>ng �i;m c�a các bài KT

tx

 

—  T�KT

�k

: T>ng �i;m c�a các bài KT

�k

 

—  �KT

hk

: �i;m bài KT

hk

 

b)  �i;m trung bình môn c nAm (�TB

mcn

) là trung bình c#ng c�a �TB

mhkI 

v:i �TB

mhkII

, trong �ó �TB

mhkII

 tính h� sH 2: 

�TB

mcn

 = 

�TB

mhkI

 + 2 × �TB

mhkII

 

3 

c)  �TB

mhk

 và �TB

mcn

 là sH nguyên ho@c sH th8p phân �'(c l9y �	n ch+ sH 

th8p phân th� nh9t sau khi làm tròn sH.  
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2.  �Hi v:i các môn h�c �ánh giá bOng nh8n xét: 

a)  X	p lo�i h�c kì: 

—  ��t yêu c.u (�): Có �� sH l.n ki;m tra theo quy �Snh t�i các Khon 1, 2, 3 

�iGu 8 và 2/3 sH bài ki;m tra tr/ lên �'(c �ánh giá m�c �, trong �ó có 

bài ki;m tra h�c kì. 

—  Ch'a ��t yêu c.u (C�): Các tr'=ng h(p còn l�i. 

b)  X	p lo�i c nAm: 

—  ��t yêu c.u (�): C hai h�c kì x	p lo�i � ho@c h�c kì I x	p lo�i C�, h�c  

kì II x	p lo�i �.  

—  Ch'a ��t yêu c.u (C�): C hai h�c kì x	p lo�i C� ho@c h�c kì I x	p lo�i �, 

h�c kì II x	p lo�i C�. 

c)  Nh+ng h�c sinh có nAng khi	u �'(c giáo viên b# môn ghi thêm nh8n xét 

vào h�c b�. 

3.  �Hi v:i các môn ch� d�y trong m#t h�c kì thì l9y k	t qu �ánh giá, x	p 

lo�i c�a h�c kì �ó làm k	t qu �ánh giá, x	p lo�i c nAm h�c. 

'iRu 11. 'i[m trung bình các môn hMc kì, c� nnm hMc 

1.  �i;m trung bình các môn h�c kì (�TB

hk

) là trung bình c#ng c�a �i;m 

trung bình môn h�c kì c�a các môn h�c �ánh giá bOng cho �i;m. 

2.  �i;m trung bình các môn c nAm h�c (�TB

cn

) là trung bình c#ng c�a 

�i;m trung bình c nAm c�a các môn h�c �ánh giá bOng cho �i;m.  

3.  �i;m trung bình các môn h�c kì ho@c c nAm h�c là sH nguyên ho@c sH 

th8p phân �'(c l9y �	n ch+ sH th8p phân th� nh9t sau khi làm tròn sH. 

'iRu 12. Các tr��ng hWp Q�Wc mi{n hMc môn Th[ d�c, môn Âm nhKc, 

môn M� thuft, ph�n th�c hành môn giáo d�c quIc phòng — an ninh 

(GDQP—AN) 

1.  H�c sinh �'(c mi�n h�c môn Th; d�c, môn Âm nh�c, môn MK thu8t 

trong ch'6ng trình giáo d�c n	u g@p khó khAn trong h�c t8p môn h�c 

nào �ó do mBc b�nh mãn tính, bS khuy	t t8t, bS tai n�n ho@c bS b�nh phi 

�iGu trS. 

2.  H] s6 xin mi�n h�c g]m có: �6n xin mi�n h�c c�a h�c sinh và b�nh án 

ho@c gi9y ch�ng nh8n th'6ng t8t do b�nh vi�n tE c9p huy�n tr/ lên c9p. 

3.  Vi�c cho phép mi�n h�c �Hi v:i các tr'=ng h(p do bS Hm �au ho@c tai 

n�n ch� áp d�ng trong nAm h�c; các tr'=ng h(p bS b�nh mãn tính, 
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khuy	t t8t ho@c th'6ng t8t lâu dài �'(c áp d�ng cho c nAm h�c ho@c c 

c9p h�c. 

4.  Hi�u tr'/ng nhà tr'=ng cho phép h�c sinh �'(c mi�n h�c môn Th; d�c, 

môn Âm nh�c, môn MK thu8t trong m#t h�c kì ho@c c nAm h�c. N	u 

�'(c mi�n h�c c nAm h�c thì môn h�c này không tham gia �ánh giá, 

x	p lo�i h�c l5c c�a h�c kì và c nAm h�c; n	u ch� �'(c mi�n h�c m#t 

h�c kì thì l9y k	t qu �ánh giá, x	p lo�i c�a h�c kì �ã h�c �; �ánh giá, 

x	p lo�i c nAm h�c. 

5.  �Hi v:i môn GDQP—AN:  

Th5c hi�n theo Quy	t �Snh sH 69/2007/Q�—BGD�T ngày 14/11/2007 c�a 

B# tr'/ng B# Giáo d�c và �ào t�o ban hành Quy �Snh t> ch�c d�y, h�c 

và �ánh giá k	t qu h�c t8p môn GDQP—AN 

Các tr'=ng h(p h�c sinh �'(c mi�n h�c ph.n th5c hành s3 �'(c ki;m 

tra bù bOng lí thuy	t �; có �� c6 sH �i;m theo quy �Snh. 

'iRu 13. Tiêu chu�n xTp loKi hMc kì và xTp loKi c� nnm hMc 

1.  Lo�i gi<i, n	u có �� các tiêu chu�n sau �ây:  

a)  �i;m trung bình các môn h�c tE 8,0 tr/ lên, trong �ó �i;m trung bình 

c�a 1 trong 2 môn Toán, Ng+ vAn tE 8,0 tr/ lên; riêng �Hi v:i h�c sinh l:p 

chuyên c�a tr'=ng THPT chuyên phi thêm �iGu ki�n �i;m trung bình 

môn chuyên tE 8,0 tr/ lên;  

b)  Không có môn h�c nào �i;m trung bình d':i 6,5; 

c)  Các môn h�c �ánh giá bOng nh8n xét ��t lo�i �. 

2.  Lo�i khá, n	u có �� các tiêu chu�n sau �ây: 

a)  �i;m trung bình các môn h�c tE 6,5 tr/ lên, trong �ó �i;m trung bình 

c�a 1 trong 2 môn Toán, Ng+ vAn tE 6,5 tr/ lên; riêng �Hi v:i h�c sinh l:p 

chuyên c�a tr'=ng THPT chuyên phi thêm �iGu ki�n �i;m trung bình 

môn chuyên tE 6,5 tr/ lên; 

b)  Không có môn h�c nào �i;m trung bình d':i 5,0; 

c)  Các môn h�c �ánh giá bOng nh8n xét ��t lo�i �. 

3.  Lo�i trung bình, n	u có �� các tiêu chu�n sau �ây: 

a)  �i;m trung bình các môn h�c tE 5,0 tr/ lên, trong �ó �i;m trung bình 

c�a 1 trong 2 môn Toán, Ng+ vAn tE 5,0 tr/ lên; riêng �Hi v:i h�c sinh l:p 

chuyên c�a tr'=ng THPT chuyên phi thêm �iGu ki�n �i;m trung bình 

môn chuyên tE 5,0 tr/ lên; 
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b)  Không có môn h�c nào �i;m trung bình d':i 3,5; 

c)  Các môn h�c �ánh giá bOng nh8n xét ��t lo�i �. 

4.  Lo�i y	u: �i;m trung bình các môn h�c tE 3,5 tr/ lên, không có môn h�c 

nào �i;m trung bình d':i 2,0. 

5.  Lo�i kém: Các tr'=ng h(p còn l�i. 

6.  N	u �TB

hk

 ho@c �TB

cn

 ��t m�c c�a tEng lo�i quy �Snh t�i các Khon 1, 

2 �iGu này nh'ng do k	t qu c�a m#t môn h�c nào �ó th9p h6n m�c 

quy �Snh cho lo�i �ó nên h�c l5c bS x	p th9p xuHng thì �'(c �iGu ch�nh 

nh' sau: 

a)  N	u �TB

hk

 ho@c �TB

cn

 ��t m�c lo�i G nh'ng do k	t qu c�a m#t môn 

h�c nào �ó mà phi xuHng lo�i Tb thì �'(c �iGu ch�nh x	p lo�i K. 

b)  N	u �TB

hk

 ho@c �TB

cn

 ��t m�c lo�i G nh'ng do k	t qu c�a m#t môn 

h�c nào �ó mà phi xuHng lo�i Y thì �'(c �iGu ch�nh x	p lo�i Tb. 

c)  N	u �TB

hk

 ho@c �TB

cn

 ��t m�c lo�i K nh'ng do k	t qu c�a m#t môn 

h�c nào �ó mà phi xuHng lo�i Y thì �'(c �iGu ch�nh x	p lo�i Tb. 

d)  N	u �TB

hk

 ho@c �TB

cn

 ��t m�c lo�i K nh'ng do k	t qu c�a m#t môn 

h�c nào �ó mà phi xuHng lo�i Kém thì �'(c �iGu ch�nh x	p lo�i Y. 

'iRu 14. 'ánh giá hMc sinh khuyTt tft  

1.  �ánh giá h�c sinh khuy	t t8t theo nguyên tBc �#ng viên, khuy	n khích s5 

n0 l5c và s5 ti	n b# c�a h�c sinh là chính. 

2.  H�c sinh khuy	t t8t có kh nAng �áp �ng các yêu c.u c�a ch'6ng 

trình giáo d�c THCS, THPT �'(c �ánh giá, x	p lo�i theo các quy �Snh 

nh' �Hi v:i h�c sinh bình th'=ng nh'ng có gim nh� yêu c.u vG k	t 

qu h�c t8p.  

3.  H�c sinh khuy	t t8t không �� kh nAng �áp �ng các yêu c.u c�a ch'6ng 

trình giáo d�c THCS, THPT �'(c �ánh giá d5a trên s5 n0 l5c, ti	n b# c�a 

h�c sinh và không x	p lo�i �Hi t'(ng này.  

Ch'6ng IV 

S DfNG KlT QUm �ÁNH GIÁ, XlP LOrI 

'iRu 15. Lên l�p ho�c không Q�Wc lên l�p 

1. H�c sinh có �� các �iGu ki�n d':i �ây thì �'(c lên l:p: 

a)  H�nh ki;m và h�c l5c tE trung bình tr/ lên; 
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b)  Ngh� không quá 45 bu>i h�c trong m#t nAm h�c (ngh� có phép ho@c 

không phép, ngh� liên t�c ho@c ngh� nhiGu l.n c#ng l�i). 

2.  H�c sinh thu#c m#t trong các tr'=ng h(p d':i �ây thì không �'(c  

lên l:p: 

a)  Ngh� quá 45 bu>i h�c trong nAm h�c (ngh� có phép ho@c không phép, 

ngh� liên t�c ho@c ngh� nhiGu l.n c#ng l�i); 

b)  H�c l5c c nAm lo�i Kém ho@c h�c l5c và h�nh ki;m c nAm lo�i y	u; 

c)  Sau khi �ã �'(c ki;m tra l�i m#t sH môn h�c, môn �ánh giá bOng �i;m 

có �i;m trung bình d':i 5,0 hay môn �ánh giá bOng nh8n xét bS x	p lo�i 

C�, �; x	p lo�i l�i h�c l5c c nAm nh'ng vJn không ��t lo�i trung bình.  

d)  H�nh ki;m c nAm x	p lo�i y	u, nh'ng không hoàn thành nhi�m v� rèn 

luy�n trong kì ngh� hè nên vJn bS x	p lo�i y	u vG h�nh ki;m. 

'iRu 16. Ki[m tra lKi các môn hMc 

H�c sinh x	p lo�i h�nh ki;m c nAm h�c tE trung bình tr/ lên nh'ng h�c 

l5c c nAm h�c x	p lo�i y	u, �'(c ch�n m#t sH môn h�c trong các môn 

h�c có �i;m trung bình c nAm h�c d':i 5,0 ho@c có k	t qu x	p lo�i C� 

�; ki;m tra l�i. K	t qu ki;m tra l�i �'(c l9y thay th	 cho k	t qu x	p lo�i 

c nAm h�c c�a môn h�c �ó �; tính l�i �i;m trung bình các môn c nAm 

h�c và x	p lo�i l�i vG h�c l5c; n	u ��t lo�i trung bình thì �'(c lên l:p. 

'iRu 17. Rèn luy�n hKnh ki[m trong kì nghS hè 

H�c sinh x	p lo�i h�c l5c c nAm tE trung bình tr/ lên nh'ng h�nh ki;m 

c nAm h�c x	p lo�i y	u thì phi rèn luy�n thêm h�nh ki;m trong kì ngh� 

hè, hình th�c rèn luy�n do hi�u tr'/ng quy �Snh. Nhi�m v� rèn luy�n 

trong kì ngh� hè �'(c thông báo �	n gia �ình, chính quyGn, �oàn th; xã, 

ph'=ng, thS tr9n (g�i chung là c9p xã) n6i h�c sinh c' trú. CuHi kì ngh� 

hè, n	u �'(c U® ban nhân dân c9p xã công nh8n �ã hoàn thành nhi�m 

v� thì giáo viên ch� nhi�m �G nghS hi�u tr'/ng cho x	p lo�i l�i vG h�nh 

ki;m; n	u ��t lo�i trung bình thì �'(c lên l:p. 

'iRu 18. Xét công nhfn hMc sinh gi�i, hMc sinh tiên tiTn 

1.  Công nh8n ��t danh hi�u h�c sinh gi<i h�c kì ho@c c nAm h�c, n	u ��t 

h�nh ki;m lo�i tHt và h�c l5c lo�i gi<i. 

2.  Công nh8n ��t danh hi�u h�c sinh tiên ti	n h�c kì ho@c c nAm h�c, n	u 

��t h�nh ki;m tE lo�i khá tr/ lên và h�c l5c tE lo�i khá tr/ lên. 



160  |  MODULE THPT 30 

Ch'6ng V 

TRÁCH NHIqM CuA GIÁO VIÊN, CÁN B� QUmN LÍ GIÁO DfC  

VÀ CÁC C� QUAN QUmN LÍ GIÁO DfC 

'iRu 19. Trách nhi�m cka giáo viên b� môn  

1.  Th5c hi�n �.y �� sH l.n ki;m tra; tr5c ti	p ch9m bài ki;m tra, ghi �i;m 

ho@c m�c nh8n xét (�Hi v:i các môn ki;m tra bOng nh8n xét), ghi n#i 

dung nh8n xét c�a ng'=i ch9m vào bài ki;m tra; tr5c ti	p ghi �i;m ho@c 

m�c nh8n xét (�Hi v:i các môn ki;m tra bOng nh8n xét) vào s> g�i tên và 

ghi �i;m; �Hi v:i hình th�c ki;m tra mi�ng, giáo viên phi nh8n xét, góp 

ý k	t qu tr l=i c�a h�c sinh tr':c l:p, n	u quy	t �Snh cho �i;m ho@c 

ghi nh8n xét (�Hi v:i các môn ki;m tra bOng nh8n xét) vào s> g�i tên và 

ghi �i;m thì phi th5c hi�n ngay sau �ó. 

2.  Tính �i;m trung bình môn h�c (�Hi v:i các môn h�c �ánh giá bOng cho 

�i;m), x	p lo�i nh8n xét môn h�c (�Hi v:i các môn h�c �ánh giá bOng 

nh8n xét) theo h�c kì, c nAm h�c và tr5c ti	p ghi vào s> g�i tên và ghi 

�i;m vào h�c b�. 

3.  Tham gia �ánh giá, x	p lo�i h�nh ki;m tEng h�c kì, c nAm h�c c�a h�c sinh. 

'iRu 20. Trách nhi�m cka giáo viên chk nhi�m 

1.  Ki;m tra s> g�i tên và ghi �i;m c�a l:p; giúp Hi�u tr'/ng theo dõi vi�c 

ki;m tra cho �i;m, m�c nh8n xét theo quy �Snh c�a Quy ch	 này. 

2.  Tính �i;m trung bình các môn h�c theo h�c kì, c nAm h�c; xác nh8n 

vi�c s\a ch+a �i;m, s\a ch+a m�c nh8n xét c�a giáo viên b# môn trong 

s> g�i tên và ghi �i;m, trong h�c b�. 

3.  �ánh giá, x	p lo�i h�nh ki;m và h�c l5c tEng h�c kì, c nAm h�c c�a h�c 

sinh. L8p danh sách h�c sinh �G nghS cho lên l:p, không �'(c lên l:p; 

h�c sinh �'(c công nh8n là h�c sinh gi<i, h�c sinh tiên ti	n; h�c sinh 

phi ki;m tra l�i các môn h�c, h�c sinh phi rèn luy�n vG h�nh ki;m 

trong kì ngh� hè. 

4.  L8p danh sách h�c sinh �G nghS khen th'/ng cuHi h�c kì, cuHi nAm h�c. 

5.  Ghi vào s> g�i tên và ghi �i;m và vào h�c b� các n#i dung sau �ây: 

a)  K	t qu �ánh giá, x	p lo�i h�nh ki;m và h�c l5c c�a h�c sinh; 
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b)  K	t qu �'(c lên l:p ho@c không �'(c lên l:p, công nh8n h�c sinh gi<i, 

h�c sinh tiên ti	n h�c kì, c nAm h�c, �'(c lên l:p sau khi ki;m tra l�i 

ho@c rèn luy�n h�nh ki;m trong kì ngh� hè; 

c)  Nh8n xét �ánh giá k	t qu rèn luy�n toàn di�n c�a h�c sinh trong �ó có 

h�c sinh có nAng khi	u các môn h�c �ánh giá bOng nh8n xét. 

6.  PhHi h(p v:i �#i Thi	u niên tiGn phong H] Chí Minh, �oàn Thanh niên 

c#ng sn H] Chí Minh và Ban ��i di�n cha m� h�c sinh c�a l:p �; t> 

ch�c các ho�t �#ng giáo d�c h�c sinh. 

'iRu 21. Trách nhi�m cka Hi�u tr�Dng 

1.  Qun lí, h':ng dJn giáo viên, nhân viên, h�c sinh th5c hi�n và ph> bi	n 

�	n gia �ình h�c sinh các quy �Snh c�a Quy ch	 này; v8n d�ng quy �Snh 

c�a Quy ch	 này �; �ánh giá, x	p lo�i h�c sinh khuy	t t8t. 

2.  Ki;m tra vi�c th5c hi�n quy �Snh vG ki;m tra, cho �i;m và �ánh giá nh8n 

xét c�a giáo viên. Hàng tháng ghi nh8n xét và kí xác nh8n vào s> g�i tên 

và ghi �i;m c�a các l:p. 

3.  Ki;m tra vi�c �ánh giá, x	p lo�i, ghi k	t qu vào s> g�i tên và ghi �i;m, 

vào h�c b� c�a giáo viên b# môn, giáo viên ch� nhi�m; phê chu�n vi�c 

s\a ch+a �i;m, s\a ch+a m�c nh8n xét c�a giáo viên b# môn khi �ã có 

xác nh8n c�a giáo viên ch� nhi�m. 

4.  T> ch�c ki;m tra l�i các môn h�c theo quy �Snh t�i �iGu 16 Quy ch	 

này; phê duy�t và công bH danh sách h�c sinh �'(c lên l:p sau khi có 

k	t qu ki;m tra l�i các môn h�c, k	t qu rèn luy�n vG h�nh ki;m trong 

kì ngh� hè. 

5.  Ki;m tra, yêu c.u ng'=i có trách nhi�m th5c hi�n Quy ch	 này phi khBc 

ph�c ngay sai sót trong nh+ng vi�c sau �ây: 

a)  Th5c hi�n ch	 �# ki;m tra cho �i;m và m�c nh8n xét; ghi �i;m và các 

m�c nh8n xét vào s> g�i tên và ghi �i;m, h�c b�; x	p lo�i h�nh ki;m, h�c 

l5c h�c sinh; 

b)  S\ d�ng k	t qu �ánh giá, x	p lo�i h�nh ki;m và h�c l5c c�a h�c sinh. 

6.  Xét duy�t danh sách h�c sinh �'(c lên l:p, không �'(c lên l:p, danh 

hi�u thi �ua, ki;m tra l�i các môn h�c, rèn luy�n h�nh ki;m trong kì ngh� 

hè. Phê duy�t k	t qu �ánh giá, x	p lo�i h�c sinh trong s> g�i tên và ghi 
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�i;m vào h�c b� sau khi t9t c giáo viên b# môn và giáo viên ch� nhi�m 

�ã ghi n#i dung. 

7.  Quy	t �Snh x\ lí theo th�m quyGn, �G nghS các c9p có th�m quyGn quy	t 

�Snh x\ lí �Hi v:i t> ch�c, cá nhân vi ph�m; quy	t �Snh khen th'/ng theo 

th�m quyGn, �G nghS c9p có th�m quyGn khen th'/ng �Hi v:i t> ch�c, cá 

nhân có thành tích trong vi�c th5c hi�n Quy ch	 này. 

'iRu 22. Trách nhi�m cka phòng giáo d�c và Qào tKo, cka sD giáo d�c và 

Qào tKo 

Qun lí, ch� ��o, ki;m tra các tr'=ng h�c thu#c quyGn qun lí th5c hi�n 

Quy ch	 này; x\ lí các sai ph�m theo th�m quyGn. 

          KT. B� TR��NG 

            TH8 TR@zNG 

           (Pã kí) 

        Nguy{n Vinh Hi[n 
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