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KẾ HOẠCH 

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020 – 2021 

  

 Các căn cứ xây dựng kế hoạch: 

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về 

đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;  

- Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, sách 

giáo khoa giáo dục phổ thông;  

- Chỉ thị số 800 /CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp 

tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo;  

- Thông tư 21/2021/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 7 năm 2021 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo 

dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm Quyết 

định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2007 và Thông tư 26/2020/TT-

BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 21). 

- Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 04/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về 

việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;  

- Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về 

việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên 

- Hướng dẫn số 3677/BGDĐT-GDTX ngày 26/8/2021 của Bộ GDĐT về việc 

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với Giáo dục thường xuyên;  

- Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

- Thực hiện Hướng 2324/SGD-GDTrHTX ngày 22 tháng 9 năm 2021 về việc 

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với GDTX; 

- Thực hiện Công văn 2301/SGD-VP ngày 21 tháng 9 năm 2021 về việc xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động giáo dục trong điều kiện 

phòng chống dịch Covid-19 sau ngày 15/9/2021; 

- Thực hiện Kế hoạch năm học số  162 /KH-GDTX.LĐ-ĐĐ ngày  01 tháng   09 

năm 2021. 

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO BR-VT 

TT GDTX LONG ĐIỀN – ĐẤT ĐỎ 

 

Số: 165//KHCM-GDTX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

           Long Điền, ngày 01 tháng 9 năm 2021 
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 Theo tình hình thực tế, chuyên môn trung tâm GDTX Long Điền - Đất Đỏ xây 

dựng và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 như sau: 

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH. 

 1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên 

Diễn giải Ban 

Giám 

đốc 

Giáo 

viên 

Nhân 

viên 

Bảo 

vệ 

Tạp 

vụ 

Tổng 

toàn T. 

tâm 

Ghi chú 

Số lượng 2 15 4 2 1 24  

Biên chế 2 15 3   20  

Hợp đồng 0 2 1 2 1 4  

Nữ 1 13 4 0 1 19  

Đảng viên 2 9 1 0 0 12  

Dân tộc thiểu số 0 0 0 0 0 0  

Nữ dân tộc thiểu 

số 

0 0 0 0 0 0  

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

Trên Đại học 1 1  0 0 2  

Đại học 1 14 2 0 0 17  

Cao đẳng 0 0 1 0 0 0  

Trung cấp CN 0 0 2 0 0 2  

Số lượng GVDG 

Cấp trường  10     10 

Số lượng CSTĐ 

cấp cơ sở trở lên 
1 4 1    6 

- Số tổ (nhóm): 3; Trong đó:  

+ Tổ xã hội: 6 người. 

+ Tổ tự nhiên: 9 người. 

+ Tổ văn phòng: 7 người. 

* Đánh giá về trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ 

CB, GV, NV: 

  - Chất lượng đội ngũ CBQL, GV tốt, có kinh nghiệm trong công tác quản lý 

giảng dạy ở nhiều môi trường khác nhau. 

- Trung tâm có Chi bộ Đảng trực thuộc Huyện ủy Huyện Long Điền. 

- Đội ngũ giáo viên tương đối đủ về số lượng, tâm huyết với nghề, có tinh thần, 

trách nhiệm, nhiệt tình, năng động, sáng tạo trong công việc. Tập thể sư phạm đoàn 

kết, ý thức trách nhiệm cao, sẵn sàng đống góp công sức cho trung tâm. 

- Đội ngũ cán bộ quản lý của trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, làm 

việc có kế hoạch, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy chế, đúng luật pháp của Nhà 

nước hiện hành. 

* Số giáo viên thừa (thiếu): 

- Trung tâm còn thiếu 01 giáo viên ở các bộ môn: Địa lý. 

- So với định biên: thiếu 1 giáo viên, 1 nhân viên Thiết bị, nhân viên giáo vụ. 



3 
 

 

2. Tình hình cơ sở vật chất: 

 

A. Khối phòng học, phòng bộ môn Số lượng Ghi chú 

Số phòng học theo chức năng 26  

Chia ra: - Phòng học văn hoá 20  

               - Phòng học bộ môn 6  

        Trong đó: + Phòng bộ môn lý 1  

                         + Phòng bộ môn hoá 1  

                         + Phòng bộ môn sinh 1  

                         + Phòng học tin học 1  

Số chỗ ngồi trong phòng học văn hoá 600  

B. Khối phòng phục vụ học tập Số lượng  

Số phòng chia theo chức năng 5  

Chia ra:   - Thư viện, thiết bị giáo dục 1  

- Phòng Trợ lý đoàn 1  

- Phòng khác 3  

D. Khối phòng hành chính quản trị Số lượng  

Số phòng chia theo chức năng 10  

Chia ra:   - Phòng Giám đốc 1  

- Phòng Phó giám đốc 1  

- Phòng họp hội đồng 1  

- Văn phòng sinh hoạt CM 1  

- Y tế 1  

- Phòng khác 5  

E. Khối công trình công cộng Số lượng  

Chia ra:   - Nhà xe giáo viên 1  

- Nhà xe học viên 1  

Thiết bị phục vụ giảng dạy   

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng 39  

Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập 30  

               - Máy vi tính phục vụ quản lý 9 Được nối Internet 
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Số máy photocopy 3  

Số máy scanner 2  

Số máy in 9  

Số thiết bị nghe nhìn   

Trong đó:    - Ti vi 1  

- Máy chiếu Projector 2 Hỏng 01 

Thiết bị, đồ dùng khác   

 - Máy điều hoà nhiệt độ 9  

 - Bộ bàn ghế họp 2  

 - Bộ bàn ghế tiếp khách  2  

 - Bàn và ghế ngồi làm việc 10  

 - Bàn vi tính và ghế ngồi 31  

 - Tủ hồ sơ các loại 16  

 

* Đánh giá chung về tình hình CSVC: 

- Đủ số phòng học cho học sinh. 

- Đủ thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ dạy vào học. 

3. Học sinh của trung tâm và Cơ sở giáo dục nghề 

 

Nội dung 
Khối 10 Khối 11 Khối 12 

Tổng 
TT Nghề TT Nghề TT Nghề 

Tổng số lớp 03 15 03 11 01 08 40 

Tổng số học sinh 90 637 70 449 36 349 1.625 

- Số HS lưu ban         

- Bình quân số HS/lớp 44 42,5 23,3 40,8 36 43,6 40,63 

- Học sinh nữ         

- Con liệt sỹ        

- Con thương bệnh binh        

- Số HS thuộc hộ nghèo        

- Dân tộc thiểu số        

- Nữ dân tộc thiểu số        

- Số HS khuyết tật 0 0 0 0 0 0 0 

 

* Nhận xét chung tình hình học sinh:  
- Đa số các em học sinh ngoan.  

- Học sinh đã ổn định nề nếp. 

- Nhiều em còn mải chơi và có kết quả học tập thực sự thấp, đặc biệt là học sinh 

khối ….. 



5 
 

- Sĩ số các lớp và các khối lớp tương đối đồng đều (trung bình gần 38,9 HS/lớp) 

- Vẫn còn một số học sinh có hoàn cảnh gia đình phức tạp, chưa có sự quản lý và 

quan tâm chặt chẽ của phụ huynh nên thường xuyên vi phạm nội qui trung tâm, ý thức 

học tập kém và rất chậm tiến bộ. 

3. Thuận lợi. 

- Được sự quan tâm sâu sát về mặt chuyên môn của ngành và sự quan tâm của 

lãnh đạo các cấp. 

- Ban giám đốc, các đoàn thể trong trung tâm và Ban đại diện cha mẹ học sinh 

kết hợp đồng bộ trong công tác giáo dục toàn diện cho học sinh. 

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên phần lớn đang ở độ tuổi sung sức, đoàn 

kết, nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; về 

chuyên môn, nghiệp vụ tương đối vững vàng. Trình độ đào tạo: 100% giáo viên đạt 

trình độ chuẩn và trên chuẩn.  

- Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của trung tâm cơ bản đáp ứng được yêu cầu 

đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học.   

- Đa số học sinh học tập chăm chỉ, lễ phép, chấp hành tốt nội quy trung tâm. Có 

ý thức tham gia các hoạt động của trung tâm; 

4. Khó khăn 

4.1. Giáo viên 

- Do trung tâm phối hợp với CSGDNN nên các tổ chuyên môn còn non trẻ 

chưa có nhiều kinh nghiệm và thời gian trong các hoạt động phối hợp. 

- Nhiều giáo viên được hợp đồng thỉnh từ các trường khác nhau, nên nề nếp 

sinh hoạt chuyên môn chưa quen, chưa mạnh dạn trong công tác thi đua, chất lượng 

chuyên môn không đồng đều. Không có nhiều giáo viên trong những bộ môn mũi 

nhọn. 

- Một số ít giáo viên chưa thực sự nhiệt tình, quan tâm đến tình hình chung của 

trung tâm. 

- Công tác chủ nhiệm chưa đồng đều, một vài đồng chí từ các trường THPT 

thỉnh giảng và các và giáo viên của trung tâm làm chủ nhiệm CSGDNN còn hạn chế, 

chưa bắt kịp với môi trường giáo dục mới. 

- Việc cập nhật mọi thông tin đôi khi còn chậm trễ làm ảnh hưởng đến công tác 

chuyên môn chung của trung tâm. 

- Một số bộ môn còn thiếu giáo viên. 

4.2. Phụ huynh và học sinh. 

- Nhiều học sinh diện cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đi làm xa không 

có người quản lý. Bởi vậy ảnh hưởng tới chất lượng học tập của học sinh.   

- Một bộ phận phụ huynh mải buôn bán chưa thường xuyên quan tâm đến việc 

học tập của con em mình, dẫn đến khâu phối hợp giữa phụ huynh và giáo viên chưa 

thực sự hiệu quả.  
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- Chưa thành lập BĐD CMHS, các đoàn thể CSGDNN dẫn đến hoạt động 

nhiều hạn chế… 

4.3. Về cơ sở vật chất 

- Trung tâm có đầy đủ CSVC đảm bảo cho việc dạy và học. Song, sân trường 

diện tích còn hẹp, cây xanh chưa đủ bóng mát nên hạn chế rất nhiều cho các hoạt 

động ngoại khoá của thầy và trò. 

- Nhà để xe cho giáo viên và học sinh còn chiếm chỗ sân trường. 

B. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CỤ THỂ: 

I. Thực hiện quy chế và các nề nếp chuyên môn: 

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo 

dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục. Cụ thể, các tổ nhóm chuyên 

môn xây dựng kế hoạch dạy học dựa trên khung PPCT của Bộ GDĐT, Theo Công 

văn số 8298/BGD&ĐT-GDTX ngày 21 tháng 9 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc Hướng dẫn thực hiện Phân phối chương trình Giáo dục thường xuyên cấp 

Trung học phổ thông; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 1 tháng 9 năm 2011 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ 

thông; và hướng dẫn của Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Công văn số 

1972/SGDĐT-GDTrHTX ngày 19/8/2021 về thực hiện công tác chuyên môn đầu năm học 

2021-2022 và Công văn số 2124/SGDĐT-GDTrHTX ngày 03/9/2021 về triển khai thực 

hiện giảng dạy đầu năm học 2021-2022. 

1.1. Trên cơ sở theo Hướng dẫn 2324/SGD-GDTrHTX ngày 22 tháng 9 năm 

2021 của SGDĐT Về việc Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với GDTX; 

Công văn 2301/SGD-VP ngày 21 tháng 9 năm 2021 cùa SGDĐT Về việc xây dựng 

kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động giáo dục trong điều kiện phòng 

chống dịch Covid-19 sau ngày 15/9/2021; 

Trung tâm xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến tuần 1 ngày  20/9/2021 và 

thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời 

gian 32 tuần thực học (học kỳ I: 16 tuần, học kỳ II: 16 tuần), đảm bảo thời gian kết 

thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất toàn tỉnh, có đủ thời lượng dành cho luyện 

tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra 

giữa kì, cuối kì. Kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh phải phù 

hợp với điều kiện thực tế của trung tâm, địa phương và khả năng học tập của học sinh. 

1.2. Trung tâm yêu cầu các tổ nhóm chuyên môn xây dựng KHDH dựa trên 

Hướng 2324/SGD-GDTrHTX ngày 22 tháng 9 năm 2021 về việc Hướng dẫn nhiệm 

vụ năm học 2021-2022 đối với GDTX, Kế hoạch chuyên môn của TTGDTX LĐ-ĐĐ, 

khuyến khích các tổ nhóm xây dựng thêm các chủ đề dạy học trong mỗi môn học 

đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề, theo hình thức, phương 

pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn 

luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động 

nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. 
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Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo trung tâm 

duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra. 

1.3. Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn, 

giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, 

đánh giá theo hướng dẫn tại Công văn số ....... của Sở GDĐT BR-VT, ngày .. tháng .. 

năm 2...; theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của 

Bộ GDĐT về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và 

kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trung tâm qua 

mạng mà không nhất thiết phải theo bài/tiết trong sách giáo khoa. 

2. Triển khai việc dạy học theo chủ đề. Phân công cụ thể giáo viên tham dự các 

chuyên đề theo chủ đề đã xây dựng và thực hiện mẫu các tiết dạy học theo chủ đề, từ 

đó lan tỏa được các phương pháp hay. 

3. Tuyên truyền cho CMHS và HS để tổ chức dạy học môn tăng cường (Ngoại 

ngữ; Tin học): 

- Thực hiện theo hướng dẫn từ năm học 2021-2022 về dạy học ngoại ngữ tăng 

cường trong trung tâm GDTX;  

- Tăng cường các hoạt động để học sinh có cơ hội sử dụng như: tổ chức câu lạc 

bộ tiếng Anh giao tiếp với người nước ngoài, giao lưu tiếng Anh cho học sinh các 

khối lớp, thi Tiếng Anh theo chuẩn của BGDĐT.  

- Tăng cường đưa Tin học vào dạy cho học sinh khối 10 NH 2021-2022 theo 

chương trình tăng cường GDTX cấp THPT. 

4. Tổ chức dạy nghề phổ thông và dạy hướng nghiệp cho học sinh. 

- Thực hiện dạy nghề cho học sinh lớp 11 và giáo dục hướng nghiệp cho học 

sinh lớp 12 theo Công văn số  /SGDĐT-GDTrHTX ngày ... tháng ... năm 202.. của 

SGDĐT về việc hướng dẫn dạy nghề phổ thông năm học 2021- 2022.  

* Về dạy nghề 
- Thực hiện Công văn số 2857/BGDĐT-GDTX ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức dạy chương trình GDTX cấp THPT kết 

hợp với học nghề; 

5. Tiếp tục thực hiện tích hợp, lồng ghép ANQP vào các bộ môn Ngữ văn, Vật 

lý, Lịch sử, Địa lý; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng 

tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; 

giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, 

phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông; hướng dẫn tổ chức 

tham quan, học tập thông qua di sản tại các cơ sở sản xuất,…  

6. Tổ chức tốt hoạt động “Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời” theo hướng dẫn 

của Sở GDĐT. Đặc biệt quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen 

với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong 
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trung tâm. Tổ chức tập luyện và duy trì nề nếp tập thể dục, làm vệ sinh để tạo môi 

trường học tập gần gũi, thân thiện đối với học sinh. 

7. Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, 

hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt 

động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. 

- Hoạt động Giáo dục tập thể: Đoàn kết hợp với GVCN tổ chức các hoạt động 

tập thể vào các chủ điểm lớn trong năm học như : khai giảng năm học; 20/11; 22/12; 

26/3; 15/5, 19/5..... Chú trọng phát huy vai trò của trung tâm đối với cộng đồng, xây 

dựng môi trường sư phạm trong trung tâm, kết hợp giáo dục trung tâm với giáo dục 

gia đình và giáo dục xã hội. (Có kế hoạch cụ thể ). 

* Mục đích: Dạy học tự chọn là để củng cố, hệ thống hoá, khắc sâu kiến thức, 

kỹ năng; nâng cao kiến thức, kỹ năng một số môn học và hoạt động giáo dục nhằm 

thực hiện mục tiêu giáo dục, góp phần hướng nghiệp cho học sinh.  

       * Yêu cầu: Góp phần nâng cao; củng cố, hệ thống hoá, khắc sâu kiến thức, kỹ 

năng các môn học, đáp ứng nguyện vọng của học sinh, giúp HS rèn luyện năng lực tự 

học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và năng lực vận dụng kiến thức vào 

thực tiễn. 

 Nhằm thực hiện có hiệu quả hơn mục tiêu cấp học, đưa hoạt động dạy học phù 

hợp hơn với điều kiện đội ngũ giáo viên,cơ sở vật chất của trung tâm, với thời lượng 

quy định và nội dung dạy học tự chọn thích hợp. 

     * Phương pháp dạy học tự chọn 

+ Phương pháp dạy học các môn học tự chọn như các môn học khác. Phương 

pháp dạy các chủ đề tự chọn nâng cao hướng vào bổ sung, nâng cao kiến thức, khai 

thác sâu chương trình, rèn luyện kỹ năng và năng lực tư duy sáng tạo cho HS. Phương 

pháp dạy học các chủ đề tự chọn bám sát hướng vào củng cố, hệ thống hoá, khắc sâu 

kiến thức, kỹ năng (không bổ sung kiến thức nâng cao mới). 

8. Thực hiện tốt các qui định về quản lý dạy thêm, học thêm do các cấp quản lý 

quy định 

II. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá 

1. Đổi mới phương pháp dạy học 

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ 

động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, các phương 

pháp dạy học tích cực; Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ 

GDĐT; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực 

hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin 

phù hợp với nội dung bài học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy 

móc; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, phương pháp tự học; bảo đảm cân đối giữa 

trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú 

ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, 

kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông. 

2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học 
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- Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, 

nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng 

công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối... 

Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi 

trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài trung tâm.  

- Tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn về đổi mới phương pháp , hình 

thức dạy học và kiểm tra đánh giá trên trang mạng (tại địa chỉ: 

https://elearning.moet.edu.vn/). và hình thức học trực tuyến các môn văn hóa cấp 

THPT trên hệ thống Google Meet.  

+ Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực 

hành trong các môn học; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện 

kỹ năng cho học sinh; tăng cường liên hệ thực tế. Tăng cường tổ chức các hoạt động 

nhằm khuyến khích giáo viên và học sinh sử dụng hợp lý, khai thác tối đa tác dụng của 

các TBDH, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn, thư viện trường học; tích cực 

triển khai hoạt động tự làm TBDH; chú trọng liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp 

với nội dung từng bài học.     

3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá 

- Thực hiện theo Thông tư 21/2021/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021về Sửa đổi, bổ 

sung một số điều quy chế, đánh giá xếp loại học viên theo học chương trình giáo dục 

thường xuyên cấp THCS và cấp THPT ban hành kèm theo Quyết định số 

02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo và 

Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Công 

văn 1841/SGDĐT-GDTrHTX ngày 21/9/2020 của Sở GDĐT về hướng dẫn thực hiện 

điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá học viên theo học Chương trình 

GDTX cấp THCS, cấp THPT. Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế 

ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong bài kiểm tra 

giữa kì và cuối kì. 

- Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và 

phẩm chất của học sinh. Chú trọng đánh giá trong quá trình dạy học: đánh giá trên 

lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá 

thông qua sản phẩm dự án; bài thuyết trình; kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình 

giáo dục và đánh giá qua bài kiểm tra giữa kì, cuối kỳ, cuối năm . Các hình thức kiểm 

tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để 

giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của 

các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học 

sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận 

dụng không. 

- Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục, giáo viên cần coi 

trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát, đánh giá quá trình và kết quả 

hoạt động học tập, rèn luyện của các em; nhận xét định tính và định lượng về kết quả 

https://elearning.moet.edu.vn/
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hoạt động, qua đó đề xuất hoặc triển khai kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh 

nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.  

- Chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức tự luận với trắc 

nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm 

tra. Đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tăng cường ra các câu hỏi mở; 

gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về 

các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, 

động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh 

giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn 

học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình. 

- Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, 

coi, chấm và nhận xét, đánh giá HS trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, 

khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của HS. 

- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả HS: đánh giá qua các hoạt động 

trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc HS báo cáo kết 

quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực 

hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video…) về 

kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.  

- Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự 

cố gắng, tiến bộ của HS. Đối  với HS có kết quả bài kiểm tra không phù hợp với 

những nhận xét trong quá trình học tập (quá trình học tốt nhưng kết quả kiểm tra quá 

kém hoặc ngược lại), GV cần tìm hiểu rõ nguyên nhân, nếu thấy cần thiết và hợp lí thì 

có thể cho HS kiểm tra lại. 

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra giữa học kỳ, cuối học kì, 

cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm 

các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết; 

Thông hiểu; Vận dụng; Vận dụng cao. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của HS, 

GV xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra 

trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài 

tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao. 

- Tăng cường ra câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực 

để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trung tâm. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu 

mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo 

có chất lượng trên website của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn).  

- Môn học có từ 32 tiết trở xuống/năm học: 02(hai) điểm thường xuyên 

(ĐĐGtx);  

- Môn học có từ 32 tiết đến 64 tiết/năm học: 03(ba) điểm thường xuyên 

(ĐĐGtx);  

- Môn học có từ trên 64 tiết/năm học: 04 (bốn) điểm thường xuyên (ĐĐGtx).  

Bảng thống kê số tiết/năm/môn 

Môn Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa Tin 

http://truonghocketnoi.edu.vn/
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Khối 10 112 64 64 32 96 48 48 64 

Khối 11 128 64 64 48 112 32 32 64 

Khối 12 128 64 64 48 96 48 48 64 

 

 

Số điểm (cột) kiểm tra, đánh giá thường xuyên theo môn: 

Môn Khối 10 Khối 11 Khối 12 Ghi chú 

 HKI HKII HKI HKII HKI HKII 

Toán 4 4 4 4 4 4 Theo hình thức trực 

tiếp hoặc trực tuyến 

thông qua: hỏi - đáp, 

viết, thuyết trình, thực 

hành, thí nghiệm, sản 

phẩm học tập; 

 

Lý 3 3 3 3 3 3 

Hóa 3 3 3 3 3 3 

Sinh 2 2 3 3 3 3 

Văn 4 4 4 4 4 4 

Sử 3 3 2 2 3 3 

Địa 3 3 2 2 3 3 

Tin 4 4 4 4 4 4 

 

Kiểm tra, đánh giá giữa kì I 

Dự kiến thực hiện trong tuần học thứ 08 từ ngày 08/11/2021 đến ngày 

14/11/2021, Giáo viên căn cứ theo lịch để tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ vào các 

buổi Sáng, Chiếu của lớp cho phù hợp. 

Khối kiểm 

tra 

Môn kiểm tra Hình thức kiểm tra T. gian l. bài Ghi chú 

10, 11, 12 Ngữ văn Tự luận 90’ Kiểm tra trên lớp 

 

10,11, 12 

 

KHXH 

Sử Tự luận, trắc nghiệm 45’ X 

Địa Tự luận, trắc nghiệm 45’ X 

10, 11, 12 Toán Tự luận, trắc nghiệm 90’ X 

 

10,11, 12 

 

KHTN 

Lý Tự luận, trắc nghiệm 45’ X 

Hóa Tự luận, trắc nghiệm 45’ X 

Sinh Tự luận, trắc nghiệm 45’ X 

Kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ I 

- Dự kiến thực hiện trong tuần học thứ 16 từ ngày 03/01/2021 đến 09/01/2021. 

Riêng khối 10 lớp phối hợp chậm hơn 02 tuần. 
 

Ngày thi 
Buổi 

thi 

Khối 

thi 

 

Môn thi 

 

Hình thức thi 
T. gian 

làm bài 

 

Ghi chú 
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 Sáng 12 Ngữ văn T luận 90’  

 

Chiều 

 

10, 11 

KHXH Sử Tự luận, trắc nghiệm 45’  

Địa Tự luận, trắc nghiệm 45’  

 Sáng 10, 11 Ngữ văn Tự luận 90’  

 

Chiều 

 

12 

 

KHXH 
Sử Tự luận, trắc nghiệm 45’  

Địa Tự luận, trắc nghiệm 45’  

 Sáng 12 Toán Tự luận, trắc nghiệm 90’  

 

Chiều 

 

10, 11 

 

KHTN 

Lý Tự luận, trắc nghiệm 45’  

Hóa Tự luận, trắc nghiệm 45’  

Sinh Tự luận, trắc nghiệm 45’  

 Sáng 10, 11 Toán Tự luận, trắc nghiệm 90’  

 

Chiều 

 

12 

 

KHTN 

Lý Tự luận, trắc nghiệm 45’  

Hóa Tự luận, trắc nghiệm 45’  

Sinh Tự luận, trắc nghiệm 45’  

Các môn: Tin học, Nghề phổ thông căn cứ theo lịch để tổ chức kiểm tra đánh giá 

định kỳ vào các buổi sáng, chiếu của lớp cho phù hợp 

Kiểm tra, đánh giá giữa kì II 

Dự kiến thực hiện trong tuần học tháng 3/2022, Giáo viên căn cứ theo lịch để tổ 

chức kiểm tra đánh giá định kỳ vào các buổi Sáng, Chiếu của lớp cho phù hợp. 

Khối kiểm 

tra 

Môn kiểm tra Hình thức kiểm tra T. gian l. bài Ghi chú 

10, 11, 12 Ngữ văn Tự luận 90’ Kiểm tra trên lớp 

 

10,11, 12 

 

KHXH 

Sử Tự luận, trắc nghiệm 45’ X 

Địa Tự luận, trắc nghiệm 45’ X 

10, 11, 12 Toán Tự luận, trắc nghiệm 90’ X 

 

10,11, 12 

 

KHTN 

Lý Tự luận, trắc nghiệm 45’ X 

Hóa Tự luận, trắc nghiệm 45’ X 

Sinh Tự luận, trắc nghiệm 45’ X 

Kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II 

- Dự kiến thực hiện trong tuần học tháng 5/2022 
 

Ngày thi 
Buổi 

thi 

Khối 

thi 

 

Môn thi 

 

Hình thức thi 
T. gian 

làm bài 

 

Ghi chú 

 Sáng 12 Ngữ văn T luận 90’  

 

Chiều 

 

10, 11 

KHXH Sử Tự luận, trắc nghiệm 45’  

Địa Tự luận, trắc nghiệm 45’  

 Sáng 10, 11 Ngữ văn Tự luận 90’  
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Chiều 

 

12 

 

KHXH 
Sử Tự luận, trắc nghiệm 45’  

Địa Tự luận, trắc nghiệm 45’  

 Sáng 12 Toán Tự luận, trắc nghiệm 90’  

 

Chiều 

 

10, 11 

 

KHTN 

Lý Tự luận, trắc nghiệm 45’  

Hóa Tự luận, trắc nghiệm 45’  

Sinh Tự luận, trắc nghiệm 45’  

 Sáng 10, 11 Toán Tự luận, trắc nghiệm 90’  

 

Chiều 

 

12 

 

KHTN 

Lý Tự luận, trắc nghiệm 45’  

Hóa Tự luận, trắc nghiệm 45’  

Sinh Tự luận, trắc nghiệm 45’  

 

III. Công tác bồi dưỡng giáo viên - Giáo viên giỏi  

  100% GV thực hiện nghiêm túc nội dung bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, 

nghiệp vụ theo quy định: Bồi dưỡng trong hè, bồi dưỡng thường xuyên và tự bồi 

dưỡng theo kế hoạch. 

 Đổi mới và nâng cao hiệu quả nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, tăng 

cường theo hướng trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh 

nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc gặp phải khi giảng dạy... trao đổi về việc 

đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, thực hiện chuyên đề, đổi mới kiểm 

tra đánh giá để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

  - Các tổ chuyên môn chú ý xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các bộ môn của 

tổ để làm nòng cốt triển khai nhiệm vụ đổi mới PPDH. 

- Chú trọng tuyên truyền, động viên, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi đề giáo 

viên phát huy tối đa năng lực sở trường của bản thân nhằm đạt hiệu quả cao trong công 

tác giảng dạy. 

- Khuyến khích giáo viên nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến cải 

tiến về phương pháp dạy học…. 

- Tăng cường dự giờ thăm lớp để phát hiện và bồi dưỡng về kiến thức, về 

phương pháp từng bước xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi làm nòng cốt cho các hoạt 

động chuyên môn. 

- Bồi dưỡng tin học cho giáo viên khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ 

thông tin vào vào việc đổi mới phương pháp dạy học và quản lý các hoạt động của tổ 

chuyên môn: 100% GV biết sử dụng máy vi tính, biết khai thác thông tin trên mạng; 

Dạy học trực tuyến. 

- Bồi dưỡng và tạo điều kiện để GV dự thi GVDG cấp ngành đạt thành tích cao. 

- Bồi dưỡng và tạo điều kiện để toàn bộ các đồng chí tham gia hội thi giáo viên 

dạy giỏi cấp trường các môn Toán, Lý Hóa, Sing, Văn, Sử, Địa, từ đó lựa chọn các 

đồng chí tiêu biểu để tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.  

- Tạo mọi điều kiện trong phạm vi có thể để giáo viên tham gia học các lớp 

chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng lực quản lý cũng như chuyên môn nghiệp vụ 

bộ môn. 
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IV. Bồi dưỡng phụ đạo học sinh yếu kém: 

- Môn dạy: Toán, Văn. 

- Thời lượng dạy: Mỗi tuần một buổi văn, 1 buổi toán. 

- Thời gian dạy: Bắt đầu từ tháng 12/ 2021. 

     - Tổ chức nhóm đối tượng học sinh yếu, kém môn Toán, Văn, từ lớp 10, 11, 12 

ngay từ đầu năm học và phân công giáo viên trực tiếp giảng dạy ở lớp đó bồi dưỡng 

(dạy không thu tiền). Mỗi nhóm học sinh yếu, kém không quá 15 học sinh. 

    - Dạy củng cố, ôn luyện các kiến thức cơ bản trong SGK, SBT tương ứng với 

chương trình học trên lớp.  

V. Kế hoạch KT toàn diện, thao giảng và chuyên đề các tổ chuyên môn. 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN KIỂM TRA TOÀN DIỆN  

NĂM HỌC 2021 - 2022 

TT HỌ VÀ TÊN TỔ CM 
MÔN GIẢNG 

DẠY 
THÁNG KT GHI CHÚ 

1 Vương Thị Vân KHTN Toán 12  

2 Nguyễn Thị Huệ KHTN Lý 1  

3 Đặng Thị Kim Phượng KHTN Hóa 3  

4 Nguyễn Quang Cường  KHXH Sử 4  

5 Kim Phương  Dung KHXH Văn 4  

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ 

NĂM HỌC 2021 – 2022 

TT HỌ VÀ TÊN TỔ CM TÊN CHUYÊN ĐỀ 

NHÓM 

CHUYÊN 

MÔN 

THÁNG 

THỰC 

HIỆN 

1 Nguyễn Thị Lam KHXH Báo cáo sau Nhóm Văn  11 

2 Lâm Điền KHTN Báo cáo sau Nhóm Toán  2 

3 Đặng Thị Kim Phượng KHTN Báo cáo sau Nhóm Hóa 1 

4 Ngô Thị Hồng Quyên KHTN Báo cáo sau NhómSinh 4 

5 Thái Hồng Ngọc KHXH Báo cáo sau Nhóm Sử 11 

KẾ HOẠCH THAO GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022 

STT 

Họ và tên giáo viên  

tổ KHTN 

Môn 

 

Thao giảng 

tháng STT 

Họ và tên giáo viên 

 tổ KHXH 

Môn Thao giảng 

tháng 

 Tổ Trường  Tổ Trường 

1 Lâm Điền Toán 12 3 1 Thái Hồng Ngọc Sử 12 3 

2 Lê Thành Minh Toán 12 3 2 Kim Phương Dung Văn 12 3 

3 Vương Thị Văn Toán 12 3 3 Vương Thị Đức Văn 12 3 

4 Đặng Thị Kim Phượng Hóa 12 3 4 Nguyễn Thị Lam Văn 12 3 

5 Nguyễn Thị Huệ Lý 12 3 5 Trương Thị Hằng Sử 12 3 

6 Ngô Thị Hồng Quyên Sinh 12 3 6 Nguyễn Quang Cường Sử 12 3 

7 Nguyễn Thị Tuyết Sinh 12 3      

8 Nguyễn Thị Phương Tin 12 3      



15 
 

IV. Các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2021 - 2022 

1. Chất lượng hai mặt giáo dục   

a. Chỉ tiêu: 

- Kết quả hai mặt giáo dục 

   + Học lực: 

Khối lớp 
T.số 

HS 

Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Khối 10 87 2 2.2 9 10.3 66 75.8 10 11.4   

Khối11 70 3 4.2 11 15.7 51 72.8 5 7.1   

Khối 12 34 2 5.8 16 47.0 16 47.0     

Toàn 

trường 
191 7 3.6 36 18.8 133 69.6 15 7.8   

+ Hạnh kiểm: 

Khối lớp T.số HS 
Tốt Khá Trung bình Yếu 

SL % SL % SL % SL % 

Khối 10 87 65 74.0 18 20.0 4 4.5   

Khối11 70 60 85.0 9 12.8 1 1.4   

Khối 12 34 30 88.0 4 11.7     

Toàn TT 191 155 81.1 31 16.2 5 2.6   

  - Các chỉ tiêu cơ bản: 

 Số lớp tiên tiến: 03 lớp. 

 Số học sinh tham gia học tin học nghề 100% 

  - Chỉ tiêu phấn đấu kết quả thi  THPT. 

+ Phấn đấu tỷ lệ học sinh lớp 12 Hoàn thành THPT 32/34 đạt tỉ lệ 94% 

+ Phấn đấu tỷ lệ học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT 28/34 đạt tỉ lệ 8,2% 

  + Đỗ vào các trường ĐH, CĐ … học sinh đạt tỉ lệ 2% 

  + Học sinh đạt tin học nghề sau tốt nghiệp THPT là 95%; 

b. Giải pháp thực hiện 
- Tập trung giáo viên có kinh nghiệm, có năng lực vào chủ nhiệm. 

- Tổ chuyên môn thường xuyên kiểm tra hồ sơ sổ sách theo định kì, dự giờ theo 

kế hoạch và đột xuất, rút kinh nghiệm bài dạy. 

- Tăng cường đổi mới hình thức sinh hoạt nhóm chuyên môn, trong các buổi sinh 

hoạt tổ, nhóm, tổ chuyên môn triển khai đầy đủ các văn bản chuyên môn, tập trung đi 

sâu vào sinh hoạt theo hướng nghiên cứu bài học.  

- Tổ chức thao giảng/bài học minh họa những tiết dạy khó để đưa ra biện pháp 

giáo dục phù hợp, hiệu quả. 

- Tổ chức các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” nhân dịp chào mừng các 

ngày lễ lớn trong năm. Đầu năm giáo viên bộ môn thống kê tình hình học sinh yếu 
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kém môn mình phụ trách, sau đó lên kế hoạch phụ đạo. Hàng tháng giáo viên kiểm tra 

đánh giá sự tiến bộ của các em. 

- Hàng tuần và từng học kỳ GVCN gửi tin nhắn điện tử về PHHS để báo cáo kết 

quả học tập rèn luyện trong tuần, cũng như kết quả hai mặt giáo dục cuối kỳ của các 

em. Có biện pháp kết hợp giữa trung tâm và gia đình để giáo dục các em tốt hơn. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hội thi một cách cụ thể, tuyên truyền đến từng 

giáo viên trong đơn vị. 

- Tuyên truyền lợi ích của việc tham gia các đội tuyển và học thêm trong trung 

tâm đến toàn thể học sinh và phụ huynh, từ đó học sinh tự nguyện tham gia, không bắt 

ép học sinh học thêm dười bất cứ hình thức nào. 

- Tổ chức vận động học sinh ra lớp khi có học sinh bỏ học. 

- Tổ chức ôn tập và kiểm tra lại đối với những học sinh chưa đủ điều kiện về học 

lực và hướng dẫn học sinh hoàn thành hồ sơ rèn luyện trong hè đối với những học 

sinh chưa đủ điều kiện về hạnh kiểm theo thông tư 58/2011 và thông tư 26/2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

-  Lên lớp có soạn giáo án theo kế hoạch dạy học, kể cả dạy môn và chủ đề tự 

chọn. Chú ý đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng 

tạo chủ động của học sinh, đảm bảo các yêu cầu về thí nghiệm thực hành, đẩy mạnh 

ứng dụng CNTT trong dạy và học. Ngoài ra phải gắn với thực tiễn, rèn luyện phương 

pháp tư duy, năng lực tự học cho học sinh, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng đã quy 

định tại chương trình. 

2. Các hội thi 

a. Chỉ tiêu 

     + Học sinh giỏi khối 10, 11, 12 đạt 05/191 HS, tỉ lệ 5%;  

      + Giáo viên đạt danh hiệu GVDG cấp trường: 10/15 đ/c, tỉ lệ 66,66%; 

+ Giáo viên đạt danh hiệu GVDG cấp tỉnh : 01 đ/c (nếu có); 

 b. Giải pháp thực hiện 

 - Cho học sinh và giáo viên thấy được lợi ích và có nhu cầu tham gia các hội 

thi. 

- Tổ chuyên môn nghiêm túc triển khai và thực hiện kế hoạch các cuộc thi do 

các cấp triển khai. Xây dựng kế hoạch cụ thể đối với từng cuộc thi có phân công 

nhiệm vụ rõ ràng. 

- Thường xuyên nhắc nhở, động viên và có hình thức khuyến khích kịp thời 

những học sinh và giáo viên đạt thành tích cao trong các hội thi các cấp. 

3. Tổ, nhóm chuyên môn 

a. Chỉ tiêu: 

- 100% tổ chuyên môn có đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định; 
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- Mỗi tổ chuyên môn thực hiện ít nhất 4 chuyên đề (hoặc đề tài NCKH ứng 

dụng)/năm học. 

- Mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 1 tiết thao giảng (bài học minh họa)/môn/năm;  

- 100% tổ chuyên môn thực hiện ĐMPP dạy học và KTĐG; 

- 100% nhóm chuyên môn sinh hoạt theo hướng nghiên cứu bài học; và báo cáo 

chuyên đề. 

- Họp tổ chuyên môn 02 lần/tháng; 

- Sinh hoạt chuyên môn 1 lần/tháng. 

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách, giáo án định kì 02 lần/học kỳ (có thể kiểm tra đột xuất 

nếu cần).  

- Một năm: + BGH dự giờ xếp loại giáo viên ít nhất 01 tiết/01 giáo viên,  

                   + Tổ trưởng dự ít nhất 03 tiết/01 giáo viên (01 tiết HG tổ). 

          + Giáo viên dự trao đổ CM đồng nghiệp ít nhất 9 tiết/năm 

- Tổ chuyên môn thường xuyên dự giờ trao đổi kinh nghiệm với nhau. 

- Tham gia 100% các phong trào do trường tổ chức. 

- 67% giáo viên trong tổ đạt danh hiệu GVCN giỏi cấp trường. 

- 100% giáo viên trong tổ thực hiện tối thiểu 30% bài giảng có sử dụng CNTT, 

mỗi nhóm nghiên cứu để có 1 đồ dùng dạy học tự làm. 

- Mỗi tổ có ít nhất 1 sản phẩm bài giảng Elerning dự thi. 

- Kiểm tra toàn diện ít nhất 1/3 số giáo viên trong năm học. 

- Đánh giá, xếp loại thi đua của giáo viên ở tổ chuyên môn theo từng tháng. 

b. Giải pháp thực hiện: 

- Nâng cao hơn nữa vai trò của tổ chuyên môn. 

- Thống nhất việc thực hiện hồ sơ sổ sách ở các tổ chuyên môn ngay từ đầu 

năm học; định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra và rút kinh nghiệm, sửa chữa khắc phục 

những sai sót. 

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, phân công giảng dạy đúng chuyên môn, phù 

hợp với năng lực chuyên môn và yêu cầu nhiệm vụ của trung tâm. 

- Tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức việc sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn 

có hiệu quả thiết thực: yêu cầu các tổ  lên kế hoạch cụ thể, rõ ràng và triển khai thực 

hiện chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm đúng theo qui chế chuyên môn; cải tiến và nâng 

cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn; cập nhật thông tin vào Sổ sinh hoạt chuyên 

môn đầy đủ. BGĐ thường xuyên theo dõi, kiểm tra đánh giá. Yêu cầu các tổ chuyên 

môn phải quán triệt chặt chẽ và đôn đốc, nhắc nhở công tác cập nhật điểm (đối với 

GV), cập nhật chuyên cần (đối với GVCN) đúng tiến độ, đúng thời gian qui định. 
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- Thực hiện tốt công tác kiểm tra đột xuất giáo án dạy chính khóa, giáo án dạy 

thêm, tự chọn, dạy nghề, hoạt động NGLL. 

- Phối hợp với các tổ chức trong trung tâm tiến hành dự giờ thăm lớp thường 

xuyên, tăng cường công tác kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra đột xuất có rút kinh nghiệm 

và uốn nắn kịp thời những thiếu sót của giáo viên. Tập trung xây dựng bài soạn mẫu 

và giờ dạy mẫu, bàn các biện pháp nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp ra đề 

kiểm tra và đánh giá học sinh. 

- Lên kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, quan tâm 

tới những đối tượng học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, luôn giúp đỡ và động 

viên kịp thời. 

- Triển khai kế hoạch các hội thi do trung tâm và SGD tổ chức đến các thành 

viên trong tổ. 

- Nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chuyên môn được quy định tại 

Thông tư 21/2021/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 7 năm 2021 về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên Chương trình giáo dục thường 

xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thong ban hành kèm Quyết định số 

02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2007 và Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT 

ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 1912/SGDĐT-

GDTrHTX ngày 12/8/2021 của SGDĐT Bà Rịa – Vũng Tàu;  

- Thực hiện sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo đúng hướng dẫn của Công văn 

số …/SGDĐT-GDTrHTX ngày ………. của Sở GDĐT. Cụ thể: sinh hoạt nhóm 

chuyên môn theo 4 bước: 

B1: Chuẩn bị bài dạy minh họa(tổ nhóm phân công hoặc GV đăng kí, tổ nhóm 

cùng thiết kế, xác định mục tiêu, PP, ND...) 

B2: Dạy minh họa và dự giờ (tập trung theo dõi hoạt động nhưng không làm 

ảnh hưởng đến việc học tập của HS; không gây khó khăn cho GV) 

B3: Thảo luận sau dự giờ: quan tâm trao đổi về ND, PP, đồ dùng DH (không 

xếp loại giờ dạy) 

B4: Áp dụng thực tế hàng ngày 

=> Sổ sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn cần thể hiện đầy đủ các bước trên 

(Lần SH 1: Thực hiện B1+B2; Lần SH2: Thực hiện B3+B4). 
- Nội dung sinh hoạt nhóm tập trung vào các vấn đề: 

+ Trao đổi thống nhất cách giải quyết những vấn đề khó, các tiết dài  xây dựng 

tiết dạy mẫu, tiết dạy chuyên đề…. 

+ Thống nhất các nội dung  thay thế vào phần giảm tải, điều chỉnh nội dung, 

chương trình. 

+ Thống nhất việc ra đề kiểm tra thường xuyên, định kỳ, kiểm tra học kỳ. 

+ Lên kế hoạch công tác và phân công việc thực hiện kế hoạch.  

+ Các vấn đề khác: như bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu; bồi 

dưỡng giáo viên thường xuyên; dạy bù, dạy thay; rút kinh nghiệm dự giờ, thăm lớp 

v.v…  
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 - Trong buổi sinh hoạt nhóm chuyên môn các đồng chí thành viên đều phải ghi 

các nội dung trao đổi vào sổ chuyên môn riêng các nhân để thực hiện 

 4. Giáo viên 

a. Phương hướng nhiệm vụ 

- Thực hiện hồ sơ, sổ sách theo quy định của Quy chế chuyên môn, năm học 

2021 - 2022. 

- Giáo viên chủ nhiệm cần tăng cường bám lớp, phối hợp với Đoàn Thanh niên, 

Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật học sinh, thật chặt chẽ, xử lí kịp thời học 

sinh vi phạm, đồng thời động viên khen thưởng kịp thời, khuyến khích say mê học tập 

cho học sinh. 

- Tham gia đầy đủ các phong trào do trung tâm và ngành phát động. 

- Tiếp tục thực hiện ĐM PPDH theo hướng tích cực hóa hoạt động người học 

và đổi mới kiểm tra đánh giá. Chấm trả bài kiểm tra kịp thời, có ghi nhận xét sự tiến 

bộ của học sinh. 

- Đánh giá, xếp loại học sinh đúng quy định. 

b. Chỉ tiêu phấn đấu:  

+ 100% giáo viên tuân thủ Quy chế Chuyên môn năm học 2021 - 2022 

+ 100% GV không vi phạm pháp luật; 

+ 100% GV không vi phạm hút thuốc trên lớp; 

+ 100% GV thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; 

+ 100% GV có đầy đủ hồ sơ sổ sách; 

+ 100% giáo viên dạy các bộ môn có phần tích hợp môi trường; năng lượng; kỹ 

năng sống; vệ sinh cá nhân; lồng ghép ANQP vào chương trình giảng dạy. Các chủ đề 

ATGT... 

+ 100% giáo viên sử dụng ĐDDH có sẵn khi lên lớp; Áp dụng tốt các tiết dạy 

có sử dụng máy chiếu; trong năm ít nhất phải soạn, giảng 30% tiết dạy có ứng dụng 

CNTT. 

+ Mỗi nhóm chuyên môn có ít nhất 1 đồ dùng dạy học và mỗi tổ nhóm giáo 

viên phải tham gia xây dựng ít nhất 1 sản phẩm E-lerning dự thi cấp trường. 

+ Dự giờ, tổ trưởng 4 tiết/1GV/năm; giáo viên ít nhất 2 tiết/tháng. 

c. Giải pháp thực hiện: 

- Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể GV về chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục. 

- Tổ triển khai các quy định về hồ sơ sổ sách đến GV Công văn số 124/SGDĐT-

GDTrHTX ngày 15/01/2021 của Sở GDĐT BR-VT V/v rà soát và chấn chỉnh một số 

nội dung của hoạt động chuyên môn về GDTX “Khoản 1, Điều 20 và hồ sơ của giáo 

viên theo Khoản 2, Điều 20 của Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 
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của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung 

tâm GDTX; Điều 14 Thông tư 10/2021//TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 về Ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên”; Quy chế 

chuyên môn năm học 2021 - 2022 của trung tâm).  

- Tổ chuyên môn triển khai, sinh hoạt đến tổ viên những nội dung tích hợp, lồng 

ghép. 

5. Hoạt động kiểm tra hồ sơ: 

a. Phương hướng: 

  Thực hiện đúng quy định về hồ sơ, sổ sách chuyên môn theo hướng dẫn của 

Bộ giáo dục và của Sở GDĐT BR-VT. Ghi chép, quản lý chặt chẽ, khoa học hồ sơ 

chuyên môn. Hàng tuần, hàng tháng Ban Giám đốc trung tâm kiểm tra hồ sơ chuyên 

môn của giáo viên và tổ chuyên môn. 

Các tổ chuyên môn phối hợp với Ban quản lý CSN thường xuyên theo dõi, 

nhắc nhở việc thực hiện nội quy, quy chế chuyên môn của cán bộ, giáo viên theo quy 

định. 

 Lịch Kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất các hồ sơ sổ 

sách chuyên môn: 

 

STT Tên hồ sơ Thời gian kiểm tra Ghi chú 

1 Kế hoạch giảng dạy (giáo án) Thường xuyên Báo trước, đột xuất 

2 Sổ theo dõi, đánh giá học viên Tháng 10; tháng 1; 3 Báo trước, đột xuất 

3 Sổ SHCM, sổ Tổ Tháng 10; tháng 1; 3 Báo trước, đột xuất 

4 Sổ Sử dụng thiết bị ĐDDH Tháng 10; tháng 1; 3 Báo trước, đột xuất 

5 Sổ chủ nhiệm Tháng 10; tháng 1; 3 Báo trước, đột xuất 

- Dự giờ định kỳ và đột xuất giáo viên kết hợp với kiểm tra giáo án + kế hoạch 

giảng dạy, nhằm xếp loại tay nghề và làm cơ sở xét thi đua cuối năm. 

b. Chỉ tiêu: 

- 100% tổ chuyên môn và giáo viên nộp đầy đủ hồ sơ, sổ sách theo quy định; 

- 100% giáo viên được dự giờ theo quy định, có kết hợp kiểm tra hồ sơ giờ dự; 

- 100% giáo viên cập nhật điểm đúng tiến độ; 

c. Biện pháp: 

- Lên kế hoạch kiểm tra hồ sơ chuyên môn hàng tháng, hàng tuần. 

- Kiểm tra đột xuất hồ sơ, sổ sách của tổ, giáo viên khi cần thiết. 

Trên đây là kế hoạch chuyên môn năm học 2021 – 2022 của Phó Giám đốc phụ 

trách chuyên môn TTGDTX Long Điền – Đất Đỏ, kế hoạch sẽ được thông qua ở Hội 

nghị CBVC đầu năm và được tập thể giáo viên thống nhất cùng nhau phấn đấu để 
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thực hiện đạt kế hoạch đề ra. Trong quá trình thực hiện sẽ có bổ sung và điều chỉnh 

theo từng giai đoạn cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- Tổ trưởng CM (để thực hiện); 

- Web (để công khai); 

- Lưu: Hồ sơ CM. 

 NGƯỜI LẬP 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Dũng 

 

 

DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC 
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KẾ HOẠCH CHI TIẾT CHUYÊN MÔN THEO THÁNG 

NĂM HỌC 2021 - 2022 

THÁNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
ĐIỀU CHỈNH 

BỔ SUNG 

Tháng 

8/2021 

- Thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2021-2022; 

- Ổn định biên chế lớp; TTGDTX và CĐKT-CN 

- Phân công, xếp thời khóa biểu TTGDTX và CĐKT-

CN; 

- Kiểm tra học sinh ôn tập, kiểm tra lại, chấm thi, xét 

lên lớp - Dự các lớp bồi dưỡng thường xuyên do Sở 

GD&ĐT tổ chức; 

- Tiếp tục ổn định tổ chức, kiện toàn các các tổ chức 

trong trung tâm và mạng lưới tổ chuyên môn – thống 

kế Hoàn thành thủ tục xin cấp phép dạy dạy phối hớp 

chương trình GVTX cấp THPT. 

- Tiếp tục ổn định tổ chức, kiện toàn các các tổ chức 

trong trung tâm và mạng lưới tổ chuyên môn - Các 

Tổ, nhóm chuyên môn rà soát kế hoạch dạy học, xây 

dựng các chủ đề, thống nhất nội dung theo các văn 

bản của Bộ. Bám sát nội dung dạy học chính khóa.  

- Lập kế hoạch chuyên môn chi tiết trong từng lĩnh 

vực như kế hoạch dạy phối hợp CSN, dạy nghề TH, 

dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, yếu. 

 

Tháng 

9/2021 

- Khai giảng năm học mới 5/9/2021 online của tỉnh 

- Theo dõi dạy và học tháng 9 trực tuyến ngày 

20/9/2021 (tuần 1); 

- Xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học 2021 -

2022 và các loại kế hoạch khác như Kế hoạch dạy 

phối hợp với CSN; 

- Phân loại đối tượng HS, tiến hành ổn định lớp phối 

hợp 11, 12. 

- Theo dõi hoạt động dạy – học hang ngày BC chuyên 

môn SGDĐT; 

- Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ do Sở GDĐT tổ chức. 

- Tham gia họp kiện toàn tổ chuyên môn;  
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- Các tổ, nhóm chuyên môn sinh hoạt chuyên môn theo 

chuyên đề “Đổi mới phương pháp dạy học”; 

- Kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 11, 12 CSN; 

- Hoàn thành và cập nhập thông tin vào các loại hồ sơ 

sổ sách, quản lý chuyên môn. 

- Báo cáo đầu năm học 2021 -2022. 

- Hoàn thành biểu mẫu PCGD, XMC. Cập nhật số 

liệu trên phần mềm hệ thống CSDL, vnedu. 

- Các tổ xây dựng và đăng ký chỉ tiêu, thực hiện 

chuyên đề trong học kỳ I và cả năm. 

- Dự họp hội nghị chuyên môn của Sở giáo dục triển 

khai nhiệm vụ chuyên môn đầu năm của GDTX. 

- Sinh hoạt GV làm công tác chủ nhiệm các khối lớp, 

thống nhất hồ sơ sổ sach. 

Lập tờ trình xin bổ sung chỉ tiêu biên chế lớp và học 

CSN các năm (hiện nay đang học lớp 11, lớp 12). 

- Tổng hợp danh sách học sinh xét tuyển lớp 10 

TTGDTX và Trường CĐKT-CN 

 

 

Tháng 

10/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Theo dõi dạy và học trực tuyến; Đặc biệt là lớp 10 

CSN (tuần 1 ngày 04/10/2021). 

- Tiếp tục sinh hoạt nhóm chuyên theo kế hoạch; 

- Tiếp tục rà soát danh sách HS lớp 10 của TT và 

CĐKT-CN theo số lớp và số học sinh/lớp. 

- Thực hiện công tác xét tuyển lớp 10 khi đầy đủ hồ 

sơ theo quy định (30/9/2021 hồ sơ online chưa có hồ 

sơ gốc). 

- Lập tờ trình xin bổ sung chỉ tiêu lớp 10 năm học 

2021-2022 (từ 04 lớp lên 17 lớp). 

-  Sinh hoạt chuyên thống nhất chỉ tiêu phấn đấu năm 

học 2021-2022 của GV và học sinh. 

- Rà soạt lại TKB của CSN thực hiện các thủ tục 

thỉnh giảng theo quy định, báo cáo SGDĐT. 

- Dạy đại trà các khối lớp theo năm học 02 nơi; 

- Chuẩn bị cho công tác xét tuyển lớp 10; 

- Triển khai cuộc thi Nghiên cứu Khoa học dành cho 
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Tháng 

10/2021 

học sinh (nếu có); 

- Phát động, tổ chức cuộc thi “Thiết kế bài giảng E-

Learning” cấp trường, cấp ngành. 

- Theo dõi việc phụ đạo học sinh yếu, kém; 

- Tham dự các chuyên đề bồi dưỡng GV do các cấp tổ 

chức; 

- Kiểm tra giờ thăm dạy trực tuyến trên lớp; 

- Tổ chuyên môn thực hiện kiểm tra, thao giảng và 

chuyên đề theo kế hoạch; 

- Tổ chức Chuyên đề các tổ theo Kế hoạch; 

- Các tổ, nhóm chuyên môn sinh hoạt chuyên môn theo 

chuyên đề “Đổi mới phương pháp dạy học”; 

- Kiểm tra hồ sơ CM; 

- Triển khai công tác dạy nghề cho HS khối lớp 11; 

- Báo cáo chuyên môn tháng 10. 

Tháng 

11/2021 

- Theo dõi việc dạy và học tháng 11 và chuẩn bị 

phương án học trực tiếp; 

- Ôn tập và tổ chức kiểm tra KSCL giữa HK I (Theo 

đề án 01) môn Toán, Ngữ Văn lớp 10 TT và lớp 11, 

lớp 12; 

- Thành lập đội tuyển HSG và bồi dưỡng HSG khối 

12 (nếu có); 

- Theo dõi việc phụ đạo học sinh yếu, kém (nếu có); 

- Tham gia tập huấn chuyên môn do Sở Giáo dục tổ 

chức; 

- Phát động phong trào thao giảng, chuyên đề - tiết 

dạy tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11; 

- Tổ chức Chuyên đề các tổ theo Kế hoạch; 

- Kiểm tra hồ sơ CM theo kế hoạch 

- Hoàn chỉnh chỉ tiêu bổ sung các khôi lớp. 

 - Báo cáo chuyên môn tháng 11. 

 

 

 

Tháng 

- Theo dõi dạy và học tháng 12 và chuẩn bị phương 

án học trực tiếp; 

- Tiếp tục theo dõi việc phụ đạo học sinh yếu, kém; 
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12/2021 - GV Hướng dẫn HS làm đề cương, ôn tập chuẩn bị kiểm 

trta cuối kỳ I; 

- Các tổ, nhóm chuyên môn sinh hoạt chuyên môn theo 

chuyên đề “Đổi mới phương pháp dạy học”; 

- Tổ chức Chuyên đề các tổ theo Kế hoạch; 

- Tham gia thi CNTT cho GV và NV ứng dụng trong tiết 

dạy và làm việc. 

- Xây dựng đề kiểm tra cuối học kì I các bộ môn; 

- Kiểm tra hồ sơ CM; 

Tháng 

01/2022 

- Tổ chức kiểm tra cuối HKI; báo cáo thống kê hai mặt 

giáo dục. 

- Kết thúc HKI ngày .../.../.......; sơ kết và báo cáo sơ 

kết HKI - Thực hiện biên chế HKII từ ngày 

…/…./202..; 

- Thực hiện biên chế học kỳ II (tuần học thứ 17) ngày 

.../.../202... 

- Thực hiện chương trình, thời khoá biểu. Triển khai 

các loại hồ sơ sổ sách của học kỳ II. 

- Họp sơ kết hoạt động tổ bộ môn; 

- Triển khai kế hoạch chuyên môn học kỳ II; 

- Tổ chức Chuyên đề các tổ theo Kế hoạch; 

- Lập KH và tổ chức thi GVDG cấp trường; 

- Theo dõi việc phụ đạo học sinh yếu, kém; 

- Kiểm tra hồ sơ CM; 

- Báo cáo chuyên môn tháng 01. 

 

Tháng 

02/2022 

- Theo dõi việc dạy và học tháng 02; 

- Dự giờ kiểm tra nếp việc dạy và học; 

- Theo dõi việc phụ đạo học sinh yếu, kém; 

- Tham dự các chuyên đề của trường; 

- Tổ chức Chuyên đề các tổ theo Kế hoạch; 

- Kiểm tra hồ sơ CM; 

- Báo cáo chuyên môn tháng 02. 

- Nghỉ Tết theo lịch. 
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Tháng 

3/2022 

- Theo dõi việc dạy và học tháng 03; 

- Dự giờ kiểm tra nếp dạy và học; 

- Theo dõi việc phụ đạo học sinh yếu, kém; 

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức ôn tập cho HS lớp 

12 thi THPT năm học 2021-2022; 

- Tham dự các chuyên đề của chuyên môn; 

- Ôn tập và tổ chức khảo sát chất lượng giữa HKII 

(theo đề án 01); 

- Kiểm tra hồ sơ CM; 

- Tổ chức Chuyên đề các tổ theo Kế hoạch; 

- Chấm SKKN cấp trường; 

- Báo cáo chuyên môn tháng 3. 

 

Tháng 

4/2022 

- Theo dõi việc dạy và học tháng 4; 

- Dự giờ kiểm tra nếp; 

- Dạy đại trà TLVM, ATGT theo lịch; 

- Tiếp tục ôn tập cho HS lớp 12 thi THPT năm học 

2021-2022 môn Toán, Ngữ Văn và tổ hợp môn HS tự 

chọn; 

- Tổ nhóm CM xây dựng đề cương và biên soạn đề 

kiểm tra học kì 2; 

- Tổ chức ôn tập HKII theo đề cương xây dựng; 

- Tiếp tục phụ đạo học sinh yếu, kém; 

- Chấm SKKN cấp trường, hoàn thiện SKKN đạt yêu 

cầu gửi về sở; 

- Kiểm tra hồ sơ CM; 

- Báo cáo chuyên môn tháng 4. 

 

Tháng 

5/2022 

- Xây dựng KH và tổ chức Kiểm tra học kì II; 

- Hoàn thành chương trình HKII, kết thúc HKII ngày 

……………………. 

- Hoàn thành BC hai mặt giáo dục của học kì II và cả năm; 

- Kiểm tra hồ sơ GV cả năm; 

- Tăng cường ôn tập cho HS lớp 12; 

- Hoàn thành hồ sơ học sinh lớp 12 chuản bị thi tốp nghệp 
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THPT; 

- Hoàn thành hồ sơ chuyên môn cuối năm; 

- Xét duyệt lên lớp, ở lại, thi lại; 

- Xét tốt nghiệp THPT. 

- Sơ kết học kì II và tổng kết chuyên môn năm học 

2021-2022; 

- Kiểm tra chéo hồ sơ chuyên môn; 

- Hoàn thành báo cáo cuối năm cho Giám đốc và Sở 

giáo dục và Đào tạo. 

Tháng 

6/2022 

- Tổ chức KT việc thực hiện BDTX, trình SGDĐT 

cấp giấy chứng nhận (nếu có); 

- Báo cáo Tổng kết Chuyên môn năm học, xét duyệt 

thi đua chuyên môn; 

- Phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và thực 

hiện kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT; 

- Chỉ đạo học sinh rèn luyện trong hè 2022; 

- Chuẩn bị công tác tuyển sinh năm học 2022-2023; 

 

Tháng 

7/2022 

- Chỉ đạo công tác tuyển sinh năm học 2022-2023 

; 

- Dự bồi dưỡng thường xuyên trong hè. 

- Xậy dựng kế hoạch kiểm tra lại cho học xếp loại HL 

yếu, kém; 

 

 

  


