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QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HỌC SINH 

TRONG CÁC KÌ KIỂM TRA VÀ THI HỌC KỲ 
(Áp dụng từ năm học 2010 – 2011) 

 

1. Học sinh đến dự các kì kiểm tra, kì thi phải thực hiện đúng quy chế thi của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, nội quy của Nhà trường. 

2. Học sinh đến dự các kì kiểm tra, kì thi phải chuẩn bị: Giấy làm bài (có ghi số báo 

danh, phòng thi, môn thi hoặc họ tên, lớp, môn thi, kẻ điểm, lời phê của Thầy, Cô); Giấy 

nháp (có ghi số báo danh, phòng thi); Đồ dùng học tập cần thiết. 

3. Học sinh sẽ bị xử lý nếu vi phạm một trong các trường hợp sau: 

3.1.Nghỉ kiểm tra hoặc nghỉ thi không có phép bị cho điểm 0 và chỉ được kiểm tra hoặc 

thi lại khi có ý kiến của Ban giám hiệu. 

3.2.Bị nhắc nhở do trao đổi bài bị trừ 2 điểm của bài kiểm tra hoặc bài thi môn đó. 

3.3.Sử dụng tài liệu hoặc có tài liệu nhưng chưa sử dụng bị cho điểm 0 của bài kiểm tra 

hoặc bài thi môn đó và xếp hạnh kiểm Trung bình của cả học kỳ. 

3.4. Kiểm tra, thi hộ hoặc nhờ người kiểm tra, thi hộ đều bị cho điểm 0 và xếp hạnh 

kiểm Yếu của cả học kỳ. 

3.5. Nếu kết quả kiểm tra hoặc thi có 4/5 môn dưới 5 điểm, học sinh phải viết bản kiểm 

điểm, có ý kiến của cha (Mẹ) nộp cho Thầy (Cô) chủ nhiệm. 

      Nếu kết quả kiểm tra hoặc thi có 3/5 môn từ 2 điểm trở xuống, học sinh phải viết bản 

kiểm điểm, Ban giám hiệu yêu cầu Cha (Mẹ) học sinh đến trường để cam kết về sự  tiến bộ 

của học sinh trong thời gian tiếp theo. 
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