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I. KIÉM TRA HOC BA:
1. Phân so yêu li ljch:
-

-

luong hÍc ba so vÛi si sô cça lóp.
Có giay chúng nhân hoàn thành tiêu hoc.

Dù sô

Khai sinh hop lÇ.
- Các loai giáy to uu tien nhu giây chung nh-n con thuong binh & liÇt s+

(photo và công chúng) (nêu.có)
Hoc ba có dán hinh vå óng

-Trang lý lich hÍc sinh

- Có ày

du

giáp l

khóp vói giây khai sinh.

dç chï ký cça Ban Giám HiÇu trang dâu cho ên

- Có só dng

hêt các nm

hoc.

bô (chuyen të truòng khác vê phài có sô däng bÙ mói).

- Có mã sô hÍc sinh.

dâu giáp trang các nm hÍc.
Day u các chï ký cça GVCN & GVBM timg nm hoc.
2. Phân ghi diem:
-

Có

-

- Ghi dúng diêm bÙ môn quy inh
- iêm

ß HKI, không xác nh-n sça sai (nêu có).

TB HKI phài trùng khÛp vói sô diêm.

diem phài úng quy dinh.
DTB các môn phài ghi úng vË tri, phân xêp loai hanh kiém, hÍc luc phài
trùng khóp vói xêp loai trong sô goi tên ghi diêm.
II. PHÅN GHI DIÉM SÓ:
1. Phân li lich hÍe sinh:
-

Sua

- Diên ây

ç

thông tin.

- Kiêm tra thông tin hÍc sinh (hÍ và tên, ngày tháng n m

toc, ho tên cha m ...)

sinh, noi sinh, dâân

phäi khóp vÛi giây khai sinh.

Xác nháân sça chïa sai sót (nêu có) phâi dúng quy dinh.

2. Phân diem sÑ:
- Phân xêp logi hÍc lyc, h¡nh kiêm và danh hiÇu thi dua phäi chính xác theo

thông tu 26/2020/TT-BGD&ÐT cça BÙ GD&ÐT.
- Sta diém phài úng
-

quy dinh không uçc

tây xoá hoãc to -m.

Day dù chïki cça GVBM ki xác nh-n diêm sau khi kiêm tra chéo xong

- GVCN ki xác nh-n ay

ù

phân kiên diÇn hàng tháng cça HKI, trang li

lich và trang tông hop.

Luru y: GVCN khi kiêm tra cân ghi rõ môn, STT hÍc sinh, tên

GV sai sót.

m. GIÄI PHÁP THUC HIEN:
Lên kê hoach cho GV kiêm tra chéo.
Thoi

gian kiêm

tra chéo: Tù

ngày

11/01/2021

ên

hêt ngày 16/01/2021.

Danh sách giáo viên kiêm tra chéo theo danh sách.

Bo ph-n hÍc vu s tông hop biên bàn kiêm
chinh sua bô sung thiêu sót (nêu có).

tra

chéo và nhc

nhò giáo viên
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PHÓ HIÆU TRUÖNG
TRONG

TRUNG HOC COsd||

GUYEN GA THIE/S

Pao hi Ghu Hang

