
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Những học sinh vắng mặt trong buổi thi chỉ được cập nhật vào danh sách học sinh xuất sắc nếu làm bài thi bù và điểm được 

cập nhật cho LLV trong vòng 7 ngày kể từ ngày thi cuối cùng. 

* Những học sinh không đủ điều kiện chuyên cần đạt 75% sẽ không được lựa chọn trong danh sách học sinh xuất sắc. 

Bước 1. Language Link (LLV) lựa chọn 03 HS có 

điểm tổng kết năm học cao nhất/ nhóm lớp 

(Điểm tổng kết phải đạt tối thiểu từ 85/100 trở lên) 

 

Bước 2. GVTG trao đổi với GVNN để chốt danh 

sách  

Bước 3. LLV gửi danh sách học sinh xuất sắc đến 

BGH.  

1. Phụ trách trường chọn 3 HS đạt điểm tổng kết năm học cao 

nhất/nhóm lớp (Sau 7 ngày kể từ ngày nhận được kết quả từ GVNN) 

2. Trường hợp điểm tổng kết năm học bằng nhau ->chọn HS có điểm 

học kỳ 2 cao hơn. 

3. Trường hợp HS có điểm tổng kết năm học, HKII bằng nhau -> 

chọn HS có điểm HKI cao hơn. 

Nếu điểm tổng kết năm học và điểm HK 2, HK1 bằng nhau -> chuyển 

sang bước 2. 

 
Phụ trách trường lên danh sách những HS bằng điểm theo từng nhóm 

lớp và chia sẻ với GVTG và GVNN. GVTG và GVNN cần chốt danh sách 

(trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách) dựa trên 

hai tiêu chí sau:  

- Thái độ học tập  

- Sự tiến bộ trong năm học. 

GVTG chịu trách nhiệm cập nhật danh sách cuối cùng và lý do lựa chọn học 

sinh lên file được gửi. 

 

 

Phụ trách trường tổng hợp danh sách HS và gửi email tới BGH nhà 

trường. BGH cùng GVCN kiểm tra và phản hồi ý kiến cho phụ trách 

trường (trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được danh sách) 

Sau thời hạn nói trên LLV không nhận được thông tin từ BGH nhà trường thì 

LLV sẽ tự động chốt theo danh sách đã gửi. 

 

QUY TRÌNH LỰA CHỌN HỌC SINH XUẤT SẮC NĂM HỌC 2020-2021 

Bước 4. Phụ trách trường gửi danh sách chốt cho 

tổ hành chính 
Phụ trách trường tổng hợp danh sách chốt cho tổ hành chính để chuẩn 

bị quà và giấy khen cho HS 

 


