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1. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC, THÁI ĐỘ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP  (30 điểm) 
1.1. Ý thức và thái độ trong học tập  8  

 Có ý thức và thái độ học tập tốt 8 

 Có ý thức và thái độ học tập khá 7 

 Có ý thức và thái độ học tập trung bình 6 

 Có ý thức và thái độ học tập yếu 0 

1.2. Ý thức và thái độ tham gia các hoạt động học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động 
nghiên cứu khoa học  

4 
 

 Tham gia đầy đủ và nghiêm túc các hoạt động học tập, hoạt động ngoại khóa do Nhà 
trường tổ chức. (Mỗi lần tự ý vắng mặt hoặc không nghiêm túc khi tham gia sẽ bị trừ 1 điểm) 

3 

 Tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học của HSSV hoặc có hỗ trợ giáo viên trong 
các hội thi, cuộc thi. 

1 

1.3. Ý thức và thái độ tham gia các kỳ thi, cuộc thi  6  

 Tham gia đầy đủ và nghiêm túc trong các kỳ thi. Nếu tự ý bỏ thi một môn trở lên 
hoặc vi phạm quy chế thi 1 lần trở lên sẽ không được tính điểm nội dung này. 5 

 Tham gia thi HSG, thi tay nghề các cấp; Tham gia các cuộc thi về chuyên môn, kiến 
thức, kỹ năng khác do Trường tổ chức. 

1 

1.4. Tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập 4  

 Khắc phục khó khăn, đảm bảo thời gian và chất lượng học tập đạt yêu cầu 
  - Mỗi một học phần/mô đun không được thi: Trừ 2 điểm 
  - Mỗi một học phần/mô đun phải thi lại: Trừ 1 điểm 

 

4 

1.5. Kết quả học tập của học kỳ 8  

 Xếp loại xuất sắc 8 

 Xếp loại giỏi 7 

 Xếp loại khá 6 

 Xếp loại Trung bình 5 

 Xếp loại yếu 0 

2. Tiêu chí đánh giá về ý thức chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế (25 điểm) 

a) Ý thức chấp hành các quy định của pháp luật đối với công dân, các văn bản chỉ đạo 
của Bộ, ngành, của cơ quan quản lý thực hiện trong Nhà trường 10 

 

 Chấp hành tốt quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo thực hiện trong Nhà 
trường. Nếu vi phạm các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành, các cơ quan quản lý thực hiện trong 
Nhà trường: Tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị  trừ từ 5 đến 10 điểm/lần vi phạm 

10 

 Nếu vi phạm pháp luật từ 1 lần trở lên 0 

b) Ý thức chấp hành các nội quy, quy chế và các quy định khác 15  

 Tự giác chấp hành tốt các nội quy, quy chế và quy định của Nhà trường 
 - Đi học muộn, mất trật tự, làm việc riêng, ngủ gật, không đeo thẻ... trong giờ học, bị 
giáo viên hoặc phòng chức năng nhắc nhở: trừ 2 điểm/lần vi phạm. 
 - Vi phạm nội quy, quy định bị GVCN nhắc nhở trước lớp: trừ 3 điểm/lần vi phạm 
 - Vi phạm nội quy, quy định bị xử lý kỷ luật khiển trách: trừ 5 điểm 
 - Vi phạm nội quy, quy định bị xử lý kỷ luật cảnh cáo: trừ 10 điểm 

15 

3. Tiêu chí đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng, 
chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường (25 điểm) 
a) Ý thức & hiệu quả tham gia hoạt động rèn luyện về CT, XH, VH, V/Nghệ, T/thao  10  

 Tích cực hưởng ứng các hoạt động và trực tiếp tham gia ít nhất một hoạt động 10 

 Hưởng ứng và có mặt đầy đủ trong các hoạt động 8 

 Vắng mặt không lý do trong các hoạt động được Nhà trường huy động, triệu tập: trừ 
5 điểm/1 lần vi phạm. HSSV là người khuyết tật hoặc mắc bệnh phải hạn chế vận động, được 
đánh giá ý thức tham gia các hoạt động tùy theo tình trạng sức khỏe phù hợp, đảm bảo sự 
công bằng trong từng trường hợp. 

 

b) Ý thức tham gia các hoạt động công ích, công tác XH do Trường phát động, tổ chức 10  

 Tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động 10 

 Tham gia chưa tích cực hoặc không đạt hiệu quả cao 5 

 Không tham gia hoặc tham gia thiếu nghiêm túc 0 

c) Tham gia tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội do Nhà trường 
phát động, tổ chức  

5 
 

 Tham gia đầy đủ và tích cực 5 

 Tham gia chưa tích cực hoặc không đạt hiệu quả cao 2 

 Không tham gia hoặc tham gia thiếu nghiêm túc 0 

4. Tiêu chí đánh giá về ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, công tác đoàn thể, các tổ chức khác 
của Nhà trường hoặc có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện được cơ quan có thẩm quyền khen 
thưởng (20 điểm) 
Trường hợp HSSV đạt nhiều tiêu chí thì chỉ được chọn lấy tiêu chí có điểm cao nhất (chỉ chấm điểm một trong 

các mục (i) hoặc (ii) hoặc (iii) và số điểm tối đa là 20 điểm) 
(i) Ý thức, tinh thần, thái độ, uy tín, kỹ năng tổ chức và hiệu quả công việc của học sinh, sinh viên được phân 
công nhiệm vụ quản lý lớp, các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức khác của HSSV 
trong Nhà trường 
 HSSV là lớp trưởng, bí thư chi đoàn, hoặc tham gia BCH Đoàn Trường căn cứ theo kết quả công tác để 
đánh giá điểm như sau 
 - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 20  

 - Hoàn thành tốt nhiệm vụ 15 
 - Hoàn thành nhiệm vụ 10 
 - Không hoàn thành nhiệm vụ 0 
 HSSV là lớp phó, phó bí thư chi đoàn hoặc tham gia các tổ chức thuộc Đoàn TNCS của Trường, căn cứ 
theo kết quả công tác để đánh giá điểm như sau 
 - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 15  

 - Hoàn thành tốt nhiệm vụ 10 
 - Hoàn thành nhiệm vụ 5 
 - Không hoàn thành nhiệm vụ 0 
(ii) Hỗ trợ và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của lớp, khoa và Nhà trường 
HSSV không phải là cán bộ lớp, nhưng tích cực tham gia vào các hoạt động phong trào chung của lớp, khoa, 
Trường 
 Tích cực tham gia có hiệu quả vào các hoạt động phong trào có phạm vi ảnh hưởng 
từ cấp khoa, cấp Trường trở lên 

15 
 

 Tích cực tham gia có hiệu quả vào các hoạt động phong trào có phạm vi ảnh hưởng 
tại lớp 

10 

 Không chủ động, tích cực tham gia các phong trào 0 
(iii) Có thành tích trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi, sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật được khen thưởng 

Khen cấp thành phố hoặc tương đương trở lên 20  

Khen cấp Trường hoặc tương đương 15 

Làm việc tốt được nhiều người ghi nhận hoặc được biểu dương trên các diễn đàn, 
phương tiện truyền thông 

10 
 

TỔNG SỐ ĐIỂM RÈN LUYỆN 
 

Xếp loại: ....................... 
 

100 

 

 

Em cam kết là đã tự đánh giá một cách trung thực, chính xác và xin chịu trách nhiệm về phần 

tự đánh giá của mình. 
         Hà Nội, ngày ............. tháng ........... năm ................. 

HỌC SINH, SINH VIÊN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 

- Những HSSV bị kỷ luật khiển trách thì kết quả rèn luyện không 

vượt quá loại khá; bị cảnh cáo thì kết quả rèn luyện không vượt 

quá loại trung bình. 

- Phân loại kết quả rèn luyện 

a) Từ 90 đến 100 điểm: loại xuất sắc; 

b) Từ 80 đến dưới 90 điểm: loại tốt; 
c) Từ 70 đến dưới 80 điểm: loại khá; 

d) Từ 50 đến dưới 70 điểm: loại trung bình 

đ) Dưới 50 điểm: loại yếu 


