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SỞ GDĐT BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

TTGDTX LONG ĐIỀN - ĐẤT ĐỎ 

 

  Số:                                                                    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Long Điền, ngày      tháng     năm 2022 
 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm khối 12 

 Năm học 2022 – 2023 tại Trung tâm GDTX Long Điền – Đất Đỏ  

 

 

Căn cứ Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng BGDĐT ban 

hành Quy định về dạy thêm học thêm; 

Căn cứ Quyết định 30/2012/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu; 

Căn cứ Công văn số 2806/ SGDĐT-GDTrHTX ngày 31/8/2022 của Sở GD&ĐT tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu về việc  hướng dẫn thực hiện Chương trình GDTX  cấp THPT  từ  năm 

học 2022-2023; 

Căn cứ vào tỉ lệ tốt nghiệp năm học 2021-2022 và nhu cầu của học viên, sự thỏa 

thuận về việc dạy thêm, học thêm giữa lãnh đạo Trung tâm với Ban đại diện cha mẹ học 

sinh và giáo viên đăng ký dạy thêm tại Trung tâm; 

Trung tâm GDTX Long Điền – Đấtt Đỏ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động dạy 

thêm, học thêm trong Trung tâm GDTX Long Điền – Đất Đỏ, năm học 2022 - 2023, cụ thể 

như sau: 

1. Mục đích. 

Hoạt động dạy thêm, học thêm góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo 

dục nhân cách của học sinh. 

2. Nguyên tắc dạy thêm học thêm. 

Không cắt giảm nội dung trong chương trình học phổ thông chính khoá để đưa vào 

nội dung dạy thêm; không dạy thêm trước các nội dung trong chương trình giáo dục phổ 

thông chính khoá. 

Không tổ chức các lớp dạy thêm học thêm theo các lớp chính khoá; các học sinh 

trong một lớp học thêm phải có trình độ tương đương nhau về học lực. 

Đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu tự nguyện học thêm và được gia đình 

đồng ý; không dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học sinh và gia đình học sinh học 

thêm; 

3. Đối tượng học thêm 

a. Học viên đang theo học chương trình GDTX cấp THPT khối lớp 12 tại Trung tâm 

GDTX Long Điền – Đất Đỏ tự nguyện đăng ký xin học (Đơn xin học thêm) và được gia 
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đình đồng ý bằng văn bản; không dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học viên 

và học viên học thêm. 

b. Thí sinh tự do có nhu cầu ôn và luyện thi các môn văn hóa để đăng ký dự thi tốt 

nghiệp THPT năm 2023 nhằm xét tốt nghiệp THPT hoặc xét tuyển CĐ, Đại học; 

c. Do đặc thù của Trung tâm có bộ môn chỉ có 1 giáo viên nên tổ chức lớp học thêm 

theo lớp học chính khóa vào các buổi chiều trong tuần. 

4. Nội dung học thêm. 

a. Nội dung dạy thêm, bám sát theo chương trình hiện hành của Bộ Giáo Dục, bám 

sát công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội 

dung dạy học cấp THPT, THCS. Bám sát chuẩn kiến thức nhằm góp phần củng cố, nâng 

cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học viên; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý 

và không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học. Nội dung dạy thêm các 

môn phải được Ban chuyên môn phê duyệt, mỗi giáo viên dạy thêm đều phải có kế hoạch 

dạy thêm cụ thể theo tiết học, môn học. 

b. Dạy thêm, học thêm đối với 04 môn học (Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) theo 

chương trình GDTX cấp THPT, nhưng ngoài kế hoạch giáo dục của phân phối chương trình 

chính khóa; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông 

chính khóa. Không sử dụng tiết dạy thêm để dạy chính khóa. 

c. Dạy thêm, học thêm các môn học ôn và luyện thi THPT và tuyển sinh CĐ, ĐH 

theo khối thi.  

5. Địa điểm tổ chức. 

Tất cả các lớp dạy thêm học thêm đều phải tổ chức dạy trong Trung tâm, dạy đúng 

phòng học đã bố trí; dạy đúng thời gian quy định, không được vào trễ, ra sớm trước giờ quy 

định. 

Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. 

7. Thời gian học thêm: Học vào các buổi chiều trong tuần. 

Thời gian dạy thêm, học thêm mỗi môn học dự kiến 4 tiết/1 tuần đối với môn Ngữ văn, 

Toán, các môn còn lại 2 tiết/tuần  

8. Tổ chức thực hiện 

8.1. Đối với lãnh đạo nhà trường. 

Quản lý dạy thêm học thêm, phân công nhiệm vụ cho Phó giám đốc và tổ trưởng 

chuyên môn để kiểm tra công tác dạy thêm học thêm của giáo viên. 

Tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất phục vụ cho việc tổ chức dạy thêm 

học thêm (Kiểm tra, sửa chữa, mua sắm các thiết bị thiết yếu như: bóng đèn, quạt,…)  

8.2. Đối với giáo viên dạy thêm. 

Giáo viên có nguyện vọng dạy thêm phải làm đơn đăng ký dạy thêm; trong đơn cam 

kết với nhà trường về việc thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm học thêm và các 

quy định chung khác của nhà trường; có bảng kê tất cả các lớp dạy thêm, thời gian học của 

từng lớp mình dạy nộp cho Thư ký hội đồng. 
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Giáo viên dạy tiếp nhận và lưu giữ đơn xin học thêm của học sinh, tổ chức phân 

nhóm theo học lực của học sinh để phân nhóm, xếp lớp cho phù hợp. 

Giáo viên dạy thêm không được trực tiếp thu tiền của học sinh. 

8.3 . Đối với học sinh và gia đình học sinh.  

Học sinh có nguyện vọng học phải viết đơn xin học thêm gửi nhà trường; cha mẹ 

học sinh hoặc người giám hộ (sau đây gọi là cha mẹ học sinh) có con em xin học thêm trực 

tiếp ký, ghi cam kết với nhà trường về dạy thêm, học thêm vào đơn xin học và chịu trách 

nhiệm về cam kết đó. 

Học sinh có thể đăng ký học thêm ở bất kỳ thầy cô nào; Trong quá trình học thêm, 

vì các lý do khác nhau, các em có thể xin chuyển từ lớp này sang lớp khác, từ Thầy Cô này 

sang Thầy Cô khác  

Giáo viên chủ nhiệm lớp tiếp nhận đơn của học viên, lập bảng tổng hợp nhu cầu học 

thêm của lớp theo từng môn học nộp về tổ chuyên môn để tổng hợp lưu trữ hồ sơ.  

Tổ trưởng chuyên môn: sơ duyệt danh sách giáo viên dạy thêm theo tiêu chuẩn của 

thông tư 17; thống nhất nội dung, chương trình, kế hoạch dạy thêm; thống nhất phân công giáo 

viên dạy thêm, xếp lớp và thời khóa biểu dạy thêm. Lập biên bản và nộp hồ sơ cho Ban giám 

đốc ra quyết định. 

8.4. Học phí học thêm. 

Thống nhất theo thỏa thuận Ban đại diện cha mẹ học sinh với mức thu phù hợp (có biên 

bản thoả thuận); có bảng chiết tính cụ thể mức thu và chi trả giờ dạy. 

Việc thu tiền chi học phí học thêm thực hiện theo quy định tài chính. Toàn bộ số tiền 

thu được phải nộp cho thủ quỹ, không trả trực tiếp cho giáo viên dạy. 

Nhà trường tổ chức thu chi và công khai quyết toán tiền dạy thêm, học thêm đảm 

bảo đúng hướng dẫn và nguyên tắc quản lý tài chính theo Quyết định 30/2012/QĐ-UBND 

ngày 09/10/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Quy định về dạy thêm, 

học thêm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

8.5. Thời gian học thêm. 

- Bắt đầu từ 01/12/2022 cho đến 25/5/2023 khối lớp 12. 

- Ôn thi TNTHPT dự kiến bắt đầu tháng 01/6/2023 đến 01/7/2023 các lớp 12. 

Trên đây là kế hoạch dạy thêm, học thêm cho học viên khối 12 của Trung tâm GDTX 

Long Điền – Đất Đỏ năm học 2022-2023. Yêu cầu tổ trưởng chuyên môn và giáo viên chủ 

nhiệm nghiêm túc triển khai, thực hiện./.  

Nơi  nhận: 

- Ban Giám đốc TTGDTX (T/dõi); 

- Tổ chuyên môn (thực hiện) 

- Giáo viên CN (th/h); 

- BĐD. CMHS (biết); 

- Lưu VT./. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Dũng 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                                                                                

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DẠY THÊM NĂM HỌC 2022 – 2023 

 

Tôi tên :………………………………………………………………………….. 

Ngày sinh :……………………………………………….Giới tính :…………… 

Hiện ở tại:……………………………………………………………………….. 

Giáo viên dạy môn :  ………………………..………………………………….. 

Nơi công tác:…………………………………………….………………………. 

Sau khi nghiên cứu các văn bản: Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành Quy định dạy thêm học thêm; Quyết định 

30/2012/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành 

Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

  Căn cứ vào kế hoạch tổ chức dạy thêm, học thêm năm học 2022-2023 của Trung 

tâm GDTX Long Điền – Đất Đỏ, tôi làm đơn đăng ký tham gia dạy thêm môn…………… 

Nếu được tham gia dạy thêm trong nhà trường, tôi xin cam kết: 

1. Thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm, học thêm đã nêu ở trên. 

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của người giáo viên theo quy định. 

 
......................, ngày  …  tháng  …   năm 2022 

Ý kiến của thủ trưởng đơn vị Người đăng ký dạy thêm 

 

 

 

 

 

 

 

ẢNH 

https://download.com.vn/docs/thong-tu-ban-hanh-quy-dinh-ve-day-them-hoc-them/download
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                                                                                

......................, ngày  …..  tháng ..... năm 2022 
 

ĐƠN XIN HỌC THÊM  

Kính gửi:     Giám đốc Trung tâm GDTX Long Điền - Đất Đỏ 

Em tên:……………………………………………..là học viên lớp:……………… 

Chổ ở hiện nay:……………………………………………………………………... 

Họ và tên Cha (mẹ):……………………………………. Nghề nghiệp:…………… 

Số điện thoại liên lạc:……………………………………………………………….. 

Để củng cố và nâng cao kiến thức em làm đơn này xin phép Trung tâm cho em 

tham gia học thêm tại Trung tâm, cụ thể các môn sau: 

STT Môn đăng ký 
Số tiết 

học thêm/tuần 

Đồng ý  

(đánh dấu X) 
Ghi chú 

1 Toán 4  8.000đ/1 tiết 

(tám ngàn 

đồng chẵn) 
2 Văn 4  

3 Sử 2  

4 Địa 2  

Nếu được Trung tâm cho phép tham gia học thêm, em xin hứa thựa hiện 

nghiêm túc nội quy, quy định của Trung tâm và các quy định về học thêm. 

        Học viên ký tên    

     

 

 

 

 

Phần cam kết của phụ huynh: 

Tôi là phụ huynh của học 

viên:…………………………………………lớp…………Xin cam kết: 

 Đồng ý cho con tôi học thêm các môn học như trên. 

 Có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, nhắc nhở con em thực hiện đầy đủ nội quy, quy 

định của Trung tâm về việc dạy thêm học thêm. 

 GV chủ nhiệm xác nhận      Phụ huynh ký và ghi rõ họ tên  
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