D tho nêu rõ yêu cu ánh giá hc viên phi bo m công bng, trung thc và khách quan. ánh giá bng nhiu
phng pháp, hình thc, k thut và công c khác nhau; kt hp gia ánh giá quá trình và ánh giá tng kt; kt
hp ánh giá bng nhn xét và bng im s; kt hp ánh giá ca giáo viên, hc viên và ngi giám h hoc i din n v
ni hc viên lao ng.
ánh giá vì s tin b ca hc viên; coi trng vic ng viên, khuyn khích s c gng trong hc tp, rèn luyn ca hc
viên; bo m không so sánh gia các hc viên vi nhau, không to áp lc cho hc viên, giáo viên và cha m
hc viên, ngi giám h hoc i din n v ni hc viên lao ng (cha m hc viên).
ánh giá bng nhn xét c thc hin trong quá trình dy hc các môn hc, bao gm: Nhn xét ca giáo viên i vi
hc viên hoc nhóm hc viên; hc viên t nhn xét và nhn xét ln nhau; nhn xét ca cha m hc viên và các t
chc, cá nhân có liên quan, trong ó nêu rõ u im ni bt, nhng im còn tn ti, s tin b rõ nét ca hc viên
trong quá trình hc tp, rèn luyn theo yêu cu cn t quy nh trong chng trình môn hc.
ánh giá bng im s c thc hin qua ánh giá thng xuyên, ánh giá nh kì kt qu thc hin nhim v hc tp ca hc
viên theo yêu cu cn t quy nh trong chng trình môn hc. ánh giá bng im s theo thang im 10, nu s dng
thang im khác thì phi quy i v thang im 10.
ánh giá kt qu hc tp ca hc viên trong hc kì và c nm hc c ánh giá thành bn (4) mc: Tt, Khá, t, Cha t.
Kt qu rèn luyn ca hc viên c xp thành ba (3) mc: Tt, t, Cn rèn luyn thêm.
Hc viên có các iu kin di ây thì c lên lp hoc c công nhn hoàn thành chng trình: a. Kt qu rèn luyn và
hc tp u c ánh giá mc t tr lên; b. Ngh hc không quá 45 bui trong mt nm hc.
Hc viên thuc mt trong các trng hp di ây thì không c lên lp hoc cha c công nhn hoàn thành chng
trình: Ngh hc quá 45 bui trong mt nm hc; xp loi c nm hc v kt qu rèn luyn mc Cn rèn luyn thêm và kt
qu hc tp mc Cha t.
Hc viên lp 12 có iu kin quy nh c công nhn hoàn thành chng trình cp trung hc ph thông.
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

