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Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN  
HỌC KÌ .... – NĂM HỌC 2020 - 2021 

 

Kính gửi:   - Ban giám hiệu trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

   - Ban thi đua trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

   - Giáo viên chủ nhiệm lớp 11LHT 

 

Họ và tên: ………………………………………….....................................…. 

Học sinh lớp: 11LHT. Nhiệm vụ được giao: (nếu có) ...……………………… 

Trong học kì …… năm học 2020 – 2021 vừa qua, em tự đánh giá những ưu 

điểm và khuyết điểm cá nhân như sau. 

1. Về ưu điểm: 

Trong học kỳ vừa qua, em đã đạt được: 

Học tập: ………………………… Kỷ luật: …………………………………….. 

Hoạt động phong trào: …............................................………………………… 

Vấn đề khác: ……………...........................................………………………… 

......................................................................................................................... 

2. Về khuyết điểm: 

Vắng 
(P) 

Vắng 
(KP) 

Không 
thuộc 

bài 

Không làm 
bài tập 

Mất 
trật tự 

Đánh 
nhau 

Vô lễ với 
GV 

Bị phê bình 
ghi sổ đầu bài 

(ghi rõ số lần và nội 
dung bị ghi vào sổ) 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vi phạm khác: ……………….................................................................………… 

................................................................................................................................. 
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Với những ưu và khuyết điểm trên, em xin đánh giá hạnh kiểm của cá 

nhân như sau: 

-  Tự xếp loại hạnh kiểm: ……………………………………….. 

3. Ý kiến cá nhân: (ý kiến cá nhân đóng góp cho lớp) 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Trên đây là bản kiểm điểm cá nhân trong học kì .... năm học 2020 – 2021 

của em. Kính mong quí Thầy Cô xem xét, đánh giá và xếp loại hạnh kiểm cho 

em.  

Trong thời gian tới em xin hứa sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa để học tập tốt, 

thực hiện theo đúng nội quy và có những đóng góp hơn nữa cho lớp, trường.  

Em xin chân thành cảm ơn! 

 Vĩnh Long, ngày ... tháng ... năm 202... 
Người viết tự kiểm 
(kí và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 

................................................ 
 

 


