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PHỤ LỤC  
Yêu cầu minh chứng “Học sinh 3 tốt” Quận Phú Nhuận 

 

TT NỘI DUNG 
YÊU CẦU  

MINH CHỨNG 

TIÊU CHUẨN CHUNG 

1 
Cá nhân đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trường năm học 

2020 - 2021 

- Giấy khen hoặc danh 

sách của Ban Chấp hành 

Đoàn (Chi đoàn) trường 

(có đóng dấu) 

2 Báo cáo thành tích cá nhân 

- Bản chính có xác nhận 

của nhà trường và Ban 

Chấp hành Đoàn (Chi 

đoàn) trường 

TIÊU CHUẨN CỤ THỂ 

3 Tiêu chuẩn: Đạo đức tốt 

3.1 

Xếp loại hạnh kiểm trong năm học 2020-2021 xét danh hiệu 

đạt loại Tốt (theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh Trung 

học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông được ban hành 

kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGĐT, ngày 12/12/2011 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

Bảng điểm (Có dấu xác 

nhận của nhà trường) 

 

3.2 

Là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kết quả đánh giá chất 

lượng đoàn viên trong năm học 2020-2021 Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ. 

Xác nhận trong hồ sơ 

3.3 

Không vi phạm đạo đức, pháp luật và các quy chế, nội quy 

của nhà trường, quy định của địa phương, pháp luật của nhà 

nước. 

Xác nhận trong hồ sơ 

 

3.4 

Tham gia một trong các cuộc thi: Nâng cao nhận thức của học 

sinh về kiến thức pháp luật; Tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc; 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh từ cấp trường trở lên. 

Bản photo Giấy chứng 

nhận, Giấy khen, Bằng 

khen hoặc hình ảnh tham 

gia hội thi. 

 Đạt thêm 1 trong các tiêu chí sau 

3.5 

Tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện trong năm học xét 

danh hiệu (do Đoàn trường, nhà trường, các tổ chức Đoàn - 

Hội tại địa phương nơi cư trú phát động), trong đó bắt buộc 

phải tham gia chiến dịch tình nguyện “Hoa Phượng Đỏ” lần 

thứ 16 năm 2021. 

- Bản photo Giấy chứng 

nhận Hoa phượng đỏ;  

- Giấy xác nhận tham gia 

hoạt động tình nguyện; 

- Hình ảnh tham gia các 

hoạt động tình nguyện 

(có chú thích thời gian, 

nội dung tham gia) 



 

  

3.6 

Là gương điển hình tiên tiến làm theo lời Bác năm học 2020 - 

2021 (hoặc gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh) từ cấp trường trở lên. 

Hoặc tham gia tốt các hội thi về học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên. 

Bản photo Giấy chứng 

nhận 

 

Hình ảnh tham gia hội 

thi hoặc giấy khen 

 

3.7 

Được biểu dương, khen thưởng từ cấp trường trở lên vì có 

hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người 

neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong 

tình trạng nguy hiểm và cấp thiết. 

Bản photo Giấy khen, 

Bằng khen, chứng nhận 

hoặc hình ảnh minh 

chứng 

4 Tiêu chuẩn: Học tập tốt 

4.1 

Xếp loại học lực trong năm học 2020-2021 xét danh hiệu đạt 

loại Giỏi (theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học 

cơ sở và học sinh trung học phổ thông được ban hành kèm 

theo Thông tư số 58/2011/TT-BGĐT, ngày 12/12/2011 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

Bảng điểm (Có dấu xác 

nhận của nhà trường) 

 

4.2 
Tham gia ít nhất 01 câu lạc bộ hoặc tổ/đội/nhóm học thuật cấp 

trường. 

Giấy xác nhận của nhà 

trường và có hình ảnh 

tham gia 

 
Đạt ít nhất 01 trong 02 tiêu chí sau (không áp dụng tiêu chí này cho học sinh tại các 

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên): 

4.3 
Là thành viên đội tuyển tham gia các cuộc thi học sinh giỏi 

cấp trường trở lên. 

Giấy xác nhận của nhà 

trường 

4.4 Tham gia các cuộc thi học thuật, sáng tạo cấp trường trở lên. 

Giấy xác nhận của nhà 

trường, Giấy khen hoặc 

hình ảnh minh chứng 

5 Tiêu chuẩn: Thể lực tốt 

5.1 

- Đối với học sinh THPT: Được đánh giá là đạt yêu cầu về 

Thể lực theo Quy định đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh 

viên được ban hành kèm theo Quyết định số 53/2008/QĐ-

BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đạt yêu 

cầu đối với môn Thể dục theo Quy chế đánh giá, xếp loại học 

sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành 

kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGĐT, ngày 12/12/2011 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Đối với học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên: Tham gia sinh hoạt thường xuyên tại 01 

Câu lậc bộ thể dục - thể thao Cấp trường trở lên. 

Bảng điểm (Có dấu xác 

nhận của nhà trường) 

 

Giấy xác nhận 

5.2 
Tham gia một trong các giải thể thao phong trào từ cấp trường 

trở lên. 
Giấy chứng nhận 

* Đối với các giải tập thể, yêu cầu phải có xác nhận cá nhân tham gia trực 

tiếp vào nội dung hoạt động được khen thưởng. 


