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NỘI QUY VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

CÂU LẠC BỘ THỂ THAO NĂM HỌC 2021 -2022 

1.Nội quy môn học GDTC: 

- Học sinh nghỉ học không có lý do ( không phép) 

+ Nghỉ 1 buổi trừ 1điểm. 

+ Nghỉ 2 buổi trừ 2 điểm. 

+ Nghỉ 3 buổi trừ 3 điểm. 

+ Nghỉ 4 buổi trừ 4 điểm. 

+ Nghỉ 5 buổi trừ 5 điểm.  

+   Nghỉ quá 5 buổi học: Không đủ điều kiện dự thi. 

-  Học sinh được nghỉ có phép trong các trường hợp ốm đau, gia đình có công việc, tham 

gia các cuộc thi do nhà trường tổ chức hoặc đại diện nhà trường đi thi. Nghỉ phép được 

tính khi có giấy xin phép nghỉ học có ý kiến của phụ huynh hoặc Cô giáo chủ nhiệm. Nghỉ 

phép không bị trừ điểm ý thức nhưng học sinh phải tự chịu trách nhiệm ôn tập cho những 

buổi học vắng có phép đó. 

- Học sinh bỏ về giữa buổi học bị trừ 5 điểm ý thức. 

- Học sinh đi học muộn trừ 0,5 điểm 

-  Sau 15 phút đi muộn trừ 1 điểm 

- Học sinh mặc trang  phục theo quy định của môn học: Mặc đồng phục thể dục và đi giày 

thể thao đầy đủ, nếu vi phạm trừ 0,5 điểm. 

- Học sinh  phải mang thẻ học sinh trong suốt quá trình học và kiểm tra. 

- Học sinh có vấn đề về sức khỏe ( tim mạch, hen suyễn…) phải thông báo với giáo viên 

ngay từ đầu kỳ học và có giấy chứng nhận của bệnh viện để giáo viên có hình thức giảng 

dạy cho phù hợp. 

- Học sinh phải chuẩn bị dụng cụ phục vụ tập luyện theo nhu cầu môn học, và yêu cầu của 

giáo viên. 

2.Kiểm tra đánh giá : 



a,Đánh giá về ý thức 

- Học sinh đi học đầy đủ, đúng giờ, không vi phạm bất kỳ nội quy của môn học, ý thức học 

tập tốt = 10 điểm. 

b, Đánh giá về kết quả học tập 

- Học sinh được kiểm tra đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ thông qua nội dung được học hoàn 

thành đúng yêu cầu của môn học được giáo viên phổ biến = 10 điểm. 

c,Đánh giá tổng kết môn học GDTC cả năm 

- Kiểm tra đánh giá ý thức học tập (Thang điểm 10) = A  

- Kiểm tra đánh giá giữa kỳ (Thang điểm 10)  = B  

- Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (Thang điểm 10)  = C  

Cách thức đánh giá như sau: 

- Tất cả đầu điểm của học sinh: A, B, C >=5 điểm : “ ĐẠT” cả năm học. 

- Trường hợp A<5 điểm không đủ điều kiện thi (KĐĐK) =>   “KHÔNG ĐẠT” (Học lực 

trung bình cả năm học). 

- Trường hợp B, C <5 điểm, học sinh phải thi lại để đạt điểm >=5. 

      - Với hình thức kiểm tra đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ Học sinh thi < 5 điểm được phép. 

      - Học sinh không thi qua lần 2 được phép thi lại lần 3, 4,5… có đóng thi lại lần 2 và phải 

tự chịu trách nhiệm ôn luyện nội dung thi của môn học.phí theo quy định của nhà trường 

200.000 VNĐ/ l lần thi. 
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