
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ÂU LẠC - HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 71.2020/TB-ALC                           Huế, ngày 10 tháng  12 năm 2020 

 

                    

THÔNG BÁO 
(V/v Thi đua tập thể và cá nhân các lớp Văn hoá THPT) 

 

         Nhằm tạo động lực phấn đấu trong quá trình học tập, Trường Cao đẳng Âu Lạc - 

Huế Thông báo về việc thi đua tập thể và cá nhân giữa các lớp văn hóa lớp 10, lớp 11 tại 

trường như sau: 

I. THI ĐUA TẬP THỂ 

             1. Cách tính điểm thi đua: 

             - Căn cứ vào thang điểm cộng và thang điểm trừ theo quy định với điểm chuẩn 

1000 xếp từ cao xuống thấp, được ghi nhận nội dung tại sổ đầu bài của lớp, sổ theo dõi 

của P.QLĐT-CTSV&HN. 

A.Thang điểm trừ 

Mục Stt Nội dung trừ Điểm trừ/lượt 

 

Sĩ số 

1 Vắng học có phép (Có giấy từ cơ sở khám chữa bệnh không trừ 

điểm). 

5/1lượt 

2 Vắng học không phép. 20/1lượt 

3 Trốn học (GVBM ghi trực tiếp vào sổ đầu bài). 50/1lượt 

4 Đi học trễ sau 7h15’   30/1lượt 

5 Về giữa buổi – trường hợp không phép 50/1lượt 

6 Vắng các tiết đầu (có phép) 5/lượt 

7 Vắng các tiết đầu (không phép) 15/ lượt 

 

Tác 

phong 

1 Mặc không đúng đồng phục của trường (quần, áo sai, giày, bảng 

tên học sinh,..) 

20/HS 

2 Học sinh có hành động khiếm nhã, vô lễ với GV, NV. 100/HS 

Ghi chú: Học sinh vi phạm tác phong thì Giáo viên Bộ môn yêu cầu học sinh ra khỏi lớp 

thực hiện nghiêm túc mới được vào lớp học và ghi nhận vào sổ đầu bài. 

 

Nề nếp  

1 Giờ truy bài: Không nghiêm túc, mất trật tự; sử dụng điện thoại 

chạy lung tung,.. 

-  Ăn trong phòng học 

50/lớp 

 

20/HS 

2 -  Sau giờ ra chơi (tiết 3): lớp ổn định chậm (GVBM dạy tiết 3 ghi 

nhận). 

20/lớp 

3 Trốn giờ chào cờ đầu tuần, trốn giờ sinh hoạt lớp với giáo viên 

chủ nhiệm 

50/HS 

4 Vắng không phép trong các buổi lễ, sự kiện do nhà trường tổ 30 



chức. 

5 Không nộp sổ trực, lớp không nộp sổ đầu bài. Xếp hạng 

cuối 

7 Cờ bạc trên lớp (trong toàn bộ thời gian trong nhà trường) 50/HS 

Học 

tập 

1 Mỗi giờ học GV dạy xếp loại B 20 

2 Mỗi giờ học GV dạy xếp loại C 30 

3 GV không xếp loại tiết học 30 

4 Không học bài, không làm bài, không soạn bài, không mang đầy 

đủ sách vở, dụng cụ học tập theo yêu cầu. 

30 

5 Sử dụng điện thoại, máy tính bảng, thiết bị nghe nhạc trong giờ 

học 

30 

Trật tự 1 Nói chuyện riêng, làm việc riêng, đổi chỗ ngồi trong giờ học, 

không chấp hành các yêu cầu của giáo viên đang giảng dạy, kiểm 

tra không nghiêm túc bị nhắc nhở (có ghi nhận sổ đầu bài) 

20/lượt 

2 Học sinh vi phạm bị nhắc nhở trong giờ chào cờ 20/lượt 

3 Lớp bị nhận xét ồn, không tập trung (nhận xét chung) 100/lần 

4 Lớp bị ghi nhận thụ động, ít phát biểu, tương tác, .. 20/lần 

  

Vệ sinh 

1 Học sinh để rác không đúng quy định, trực nhật chậm, vệ sinh 

không đạt, bảng dơ, thiếu giẻ lao, phấn, … 

50 

2 Mang đồ ăn, nước uống; ăn trong lớp. 20 

3 Lớp không trực nhật, không đổ rác, hộc bàn có nhiều rác, bàn ghế 

không ngay ngắn, không hoàn thành nhiệm vụ trực tuần (SHDC). 

50 

4 Các vật dụng trong lớp không gọn gàng, ngăn nắp, đặt không 

đúng vị trí, các biểu bảng, cờ thi đua treo nhếch nhác, … 

50 

Phong 

trào 

1 Không tham gia phong trào do Trường, các Đoàn thể phát động 100 

2 Tham gia không đúng thành phần, không đủ số lượng, không đúng 

hạn 

50 

  

  

  

Quy 

định 

cấm 

1 Nói tục, chửi thề, có thái độ không tốt với bạn bè, lớp Trưởng, lớp 

Phó. 

50 

2 Vẽ bậy lên tường, bàn ghế, lan can… 50 

3 Có thái độ, hành vi xúc phạm, vô lễ đến CB-GV-CNV trong và 

ngoài nhà trường. 

100 

4 Ra ngoài phạm vi trường học khi chưa được phép. 50 

5 Tham gia đánh nhau trong và ngoài nhà trường. 100 

6 Vi phạm luật giao thông: Đi xe máy phân khối lớn đến trường, đi 

xe đạp điện không đội mũ BH; chở người quá quy định, chạy xe 

lạng lách, … 

50 



7 Ngồi trên bàn học, bàn giáo viên, lan can nhà trường. 30 

8 Mang hoặc sử dụng thuốc hút trong trường, lớp. 100 

9 Sử dụng, lưu trữ các loại văn hoá phẩm không phục vụ mục đích 

học tập, văn hoá phẩm không lành mạnh (Giáo viên tịch thu). 

50 

10 Sử dụng điện thoại di động trong giờ học. 50 

11 Làm hỏng tài sản nhà trường, phá hoại cây xanh (mời phụ huynh 

giải quyết và bồi thường). 

50 

12 Mang tài sản của nhà trường ra khỏi khuôn viên nhà trường khi 

chưa được phép của người có thẩm quyền.  

50 

Ghi chú: Học sinh vi phạm quy định cấm sẽ bị xem xét hạnh kiểm. 

 

B. Thang điểm cộng 

STT Nội dung cộng Điểm cộng 

1 Mỗi giờ học GV dạy xếp loại A  50 

2 Nhặt được của rơi trả lại (tùy vào giá trị vật phẩm) 50 

3 Lớp đạt tuần học Tốt (100% giờ A) 50 

4 Mỗi tiết được GVBM nhận xét tích cực 50 

5 Có công báo lại cho giám thị những thông tin có lợi để ngăn 

chặn những hiện tượng xấu, quy định cấm  xảy ra trong nhà 

trường (đánh nhau, vi phạm ATGT, vô lễ với thầy cô, người lớn 

tuổi…) sau khi được thầy cô xác minh đúng sự thật và người tố 

cáo sẽ được bảo mật thông tin cá nhân. Ngược lại có hành vi bao 

che trừ bằng số điểm cộng 

50 

6 Tham gia hỗ trợ nhà trường trong công tác tổ chức các ngày lễ, 

hội: dọn dẹp, vệ sinh, sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị sân khấu, âm 

thanh, … 

10/HS 

7 Lớp có học sinh tham gia các hoạt động chủ điểm của trường 

như: Văn nghệ, MC (người dẫn chương trình), lao động hỗ trợ 

khâu tổ chức,… 

20 

8 Trong tuần duy trì sĩ số tốt (100% học sinh không vắng, trễ học, 

trốn học, về giữa buổi) 

5-0 

9 Lớp cử đúng, đủ thành phần tham gia phong trào do Nhà trường, 

Đoàn thể phát động như: Văn nghệ, Thể dục thể thao,.. 

50 

Nếu có tham gia phong trào và đạt giải I 40 

II 30 

III 20 

KK 10 

 



             2.Thời gian bình xét: 

             -  Sáng thứ bảy hằng tuần trong cuộc họp GVCN các lớp Văn hoá THPT. 

             3.Thời gian trao phần thưởng :  

             - Sáng thứ hai hằng tuần trong buổi chào cờ.  

             4. Phần thưởng thi đua: 

            - Lớp xếp loại Nhất sẽ nhận 01 cờ thi đua luân lưu hàng tuần logo Trường + 01 

phần quà hiện kim trị giá 100.000 đồng. 

            - Lớp xếp loại Ba: Làm lao động công ích 1 buổi/tuần (GVCN đề xuất danh sách 

học sinh lao động và quản lý lao động, Phòng QLĐT CTSV&HN phân công và giám sát 

học sinh. 

         II. THI ĐUA CÁ NHÂN 

 1. Cách tính điểm thi đua: 

 - Căn cứ vào các điểm chuyên cần, tham gia các hoạt động tập thể (lớp, nhà 

trường, đoàn thể..), giúp đỡ bạn bè, hỗ trợ Giáo viên được lớp bình xét. 

            2. Thời gian bình xét: 

 -  Sáng thứ bảy tuần cuối cùng hàng tháng tại cuộc họp GVCN các lớp Văn hoá 

THPT. 

3. Thời gian trao phần thưởng: 

 - Sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng trong buổi lễ chào cờ. 

            - 01 Học sinh được bình chọn nhận danh hiệu “Học sinh của tháng” 

           4. Phần thưởng thi đua: 

            - 01 học sinh được bình chọn nhận danh hiệu “Học sinh của tháng” , 01 biểu    

trưng và 01 phần quà hiện kim trị giá 200.000 đồng. 

            * Lưu ý: 

            - Thời gian áp dụng: Kể từ ngày ban hành Thông báo. 

            - Đề xuất đặc biệt cho danh hiệu thi đua cá nhân tháng 11/2020: 

            Ban Giám hiệu nhà trường có chính sách riêng áp dụng cho tháng 11/2020: Sẽ có 

cùng lúc 3 học sinh/3 lớp đạt danh hiệu “Học sinh của tháng”.  

    Nhà trường đề nghị tất cả Học sinh các lớp Văn hoá THPT thực hiện thông báo 

này.  

    Đề nghị P.QLĐT-CTSV&HN, Khoa KT-DL-NN và Giáo viên chủ nhiệm các lớp 

Văn hoá THPT có nhiệm vụ thông báo và triển khai đến toàn thể Học sinh./.  

 

  

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 (Đã ký) 

 

 

 

                                                                   ĐỒNG VĂN CƯỜNG 

Nơi nhận: 

- BĐH (để báo cáo); 

- BGH (để báo cáo); 

- P.QLĐT-CTSV&HN (để thực hiện); 

Khoa/Bộ môn; GVCN (để thực hiện); 

- Lưu VT. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  


