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TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
Kết quả thực hiện mô hình "Học sinh nội trú, bán trú tự quản - giúp nhau cùng tiến bộ"
(Kèm theo Kế hoách số/176 KH-SGD&ĐT ngày 01 /11/2021)
12

TT

Nội dung đánh giá

Điểm
chuẩn

I Đối với nhà trường

10

1 Nội dung kế hoạch cụ thể, chi tiết, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị.

3

2

Có thiết lập hồ sơ quản lý, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện mô hình chặt chẽ,
khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị.

3 Thực hiện việc đánh giá tổng hợp, báo cáo cấp trên kết quả thực hiện của đơn vị.

2
1

4

Có văn bản quán triệt, triển khai thực hiện Quy định về quản lý hoạt động nội trú,
bán trú

2

5

Có kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện hoạt động khép kín của học sinh nội
trú, bán trú trong 01 ngày theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

2

II Đối với giáo viên chủ nhiệm
6

Phổ biến, hướng dẫn cá nhân học sinh, nhóm học sinh đăng ký thực hiện mô hình
(có minh chứng bằng văn bản).

Có văn bản tổng hợp nội dung, số lượng học sinh, nhóm học sinh của lớp chủ
nhiệm tham gia mô hình, trình và được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt.
Có thiết lập hồ sơ quản lý, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện mô hình của từng
học sinh, nhóm học sinh; hồ sơ quản lý do giáo viên tự xác lập, đảm bảo chặt chẽ,
8
khoa học, phù hợp với đối tượng học sinh, lớp học và thực tiễn tại đơn vị, địa
phương.
7

20
2
3

3

Hằng tháng có đánh giá kết quả thực hiện của học sinh; kết thúc học kỳ I/ kết thúc
9 năm học có báo cáo Lãnh đạo đơn vị bằng văn bản kết quả thực hiện mô hình của
lớp.

3

Cá nhân học sinh, "Đôi bạn", "Nhóm bạn" của lớp chủ nhiệm có tiến bộ về kết
quả học tập, rèn luyện; chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, kỷ cương, nền
10
nếp của nhà trường, lớp, khu ở nội trú, bán trú,... (có minh chứng cụ thể về điểm
số, đánh giá rèn luyện của lớp, nhà trường,…).

6

Phối hợp với gia đình học sinh, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương,
thông qua các “Đôi bạn”, “Nhóm bạn” nắm bắt tình hình học sinh trong thời gian
11
ở nhà, nghỉ hè để phát hiện và ngăn chặn kịp thời học sinh bỏ học, tảo hôn, bỏ đi
khỏi địa phương,…
III Đối với từng cá nhân học sinh

3
30

12

Xác định nội dung, mục tiêu của cá nhân cần đạt; đăng ký và có xác nhận của
giáo viên chủ nhiệm.

4

13

Xây dựng được thời gian biểu trong 01 ngày của cá nhân trong học tập, rèn luyện,
sinh hoạt (gồm cả thời gian ở nhà).

3

Điểm
chấm

TT

Nội dung đánh giá

Điểm
chuẩn

14

Hằng tháng, kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học tự đánh giá kết quả thực hiện mô
hình của bản thân, gửi giáo viên chủ nhiệm tổng hợp, theo dõi.

3

15 Kết quả thực hiện các nội dung "Tự quản".
a)

Thực hiện tự quản trong hoạt động học tập trên lớp; học tập tại phòng ở; học tập
tại nhà

3

b)

Thực hiện tự quản trong sinh hoạt hằng ngày (ăn uống, nghỉ ngơi, vệ sinh cá
nhân, vệ sinh môi trường, tự theo dõi, chăm sóc sức khoẻ của bản thân,…)

3

c)

d)

Thực hiện việc tự quản, tự điều chỉnh thái độ, hành vi, chấp hành nghiêm các quy
định của pháp luật; nội quy, quy định của nhà trường trong quá trình học tập, rèn
luyện và sinh hoạt hằng ngày.
Thực hiện việc tự quản trong quá trình tham gia các hoạt động tập thể trong và
ngoài nhà trường (văn hoá, văn nghệ, TDTT, các Lễ hội, Cuộc thi, Hội thi,…).

3

2

e) Thực hiện việc tự quản trong trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn.

4

g) Thực hiện hoạt động 01 ngày nội trú, bán trú khép kín theo quy định.

3

h) Thực hiện chuyên cần hằng ngày.

2

IV Đối với "Đôi bạn", "Nhóm bạn" giúp nhau cùng tiến bộ

40

Đăng kí với giáo viên chủ nhiệm được thành lập "Đôi bạn", "Nhóm bạn" (có phân
công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên tham gia); xác định rõ nội dung, mục
16
tiêu của "Đôi bạn", "Nhóm bạn" cần đạt khi thực hiện mô hình; có xác nhận của
giáo viên chủ nhiệm.

6

Định kỳ hằng tháng, hết học kỳ và kết thúc năm học các nhóm ("Đôi bạn",
"Nhóm bạn") đánh giá kết quả thực hiện (ưu điểm, tồn tại hạn chế, nguyên nhân),
17
những nhiệm vụ giải pháp khắc phục trong thời gian tiếp theo báo cáo giáo viên
chủ nhiệm tổng hợp.

4

18

Kết quả thực hiện các nội dung của "Đôi bạn", "Nhóm bạn" giúp nhau cùng tiến
bộ

a) Trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động giáo dục khác.

7

b) Trong sinh hoạt hằng ngày.

5

Trong thực hiện các quy định của pháp luật (an ninh, trật tự, an toàn, tảo hôn,
c) hôn nhân cận huyết thống, phòng chống tội phạm, ma tuý, an toàn giao thông…);
thực hiện nội quy, quy định của nhà trường.

6

d) Trong thực hiện chuyên cần hằng ngày, duy trì số lượng.

6

Điểm
chấm

TT

Điểm
chuẩn

Nội dung đánh giá

Phát hiện sớm nguy cơ bỏ học, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống,…của thành
viên trong nhóm, báo cáo kịp thời giáo viên chủ nhiệm, gia đình có biện pháp, giải
e)
pháp ngăn chặn kịp thời (gồm cả thời gian tham gia sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội
trong hè tại địa phương).
Tổng cộng

Tổng số điểm:

Điểm
chấm

6

100

…../100 điểm

Xếp loại:
Loại tốt (từ 80 điểm trở lên)
Loại khá (từ 65 đến dưới 80 điểm)
Loại đạt (từ 50 đến dưới 65 điểm)
Loại không đạt (dưới 50 điểm)
Quy định đánh giá: Thang điểm là 100; chấm điểm lẻ đến 0,5 điểm (không thực hiện nội dung nào thì
chấm 0 điểm nội dung đó; có thực hiện nhưng chưa hiệu quả trừ tối thiểu 0,5 điểm ở từng nội dung)

…..…….., ngày……tháng…...năm …....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

