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    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK 

 TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 02/KH-NCT Lắk, ngày 25 tháng 01 năm 2021 

KẾ HOẠCH HỌC KỲ II  

NĂM HỌC 2020-2021 

Căn cứ Phướng hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2020-2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm 

học 2020-20201 của Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk;  

Căn cứ kế hoạch giáo dục năm học 2020-2021 của Trường THPT Nguyễn Chí 

Thanh; Căn cứ kết quả giáo dục học kỳ I, năm học 2020-2021 của nhà trường. 

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh xây dựng kế hoạch học kỳ II, năm học 2020 – 

2021 cụ thể như sau: 

 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020-2021 

1.Tăng cường nề nếp, kỷ cương trong dạy học và quản lý; xây dựng các giải pháp 

nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng 

sống, giá trị sống cho học sinh. Phát huy tinh thần yêu nghề của mỗi CBQL, giáo viên; 

xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, lành mạnh, chủ động tăng cường các 

giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 

2.Tiếp tục tổ chức thi đua dạy tốt học tốt; tổ chức các hoạt động phong trào sôi nổi, 

thiết thực hiệu quả; Tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; hoạt động ngoại 

khóa; cuộc thi KHKT; Tăng cường các giải pháp giảm thiểu học sinh bỏ học. 

3.Đẩy mạnh các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục cụ thể  như sau: 

-Thực hiện chương trình kế hoạc giáo dục theo hướng dẫn mới nhất của Bộ và Sở; 

thiết kế bài dạy theo theo chú trọng đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá 

theo định hướng phát triển năng lực học sinh để từng bước tiếp cận chương trình giáo dục 

phổ thông mới. (chú ý đánh giá theo sự tiến bộ của người học); xây dựng và tổ chức dạy 

các chuyên đề dạy học để thống nhất chung trong nhóm tổ chuyên môn;  chú trọng kỹ 

năng thực hành; nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; hoạt 

động NGLL; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng bộ môn. 

- Tiếp tục tổ chức dạy và ôn tập bồi dưỡng học sinh giỏi chuẩn bị kỳ thi HSG cấp tỉnh, 

Olympic 10/3 đạt kết quả cao; 

- Tổ chức phụ đạo học sinh yếu kém và dạy thêm khối 10,11. 

- Các tổ, nhóm, giáo viên tăng cương sử dụng thiết bị dạy học và các phương tiện dạy 

học. (đặc biệt các phương tiện dạy học mới) 

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt các tổ chuyên môn theo công văn 5555/BGD-ĐT;  

xây dựng chuyên đề, biên soạn câu hỏi bài tập; dự giờ và đánh giá giờ dạy; thực hiện 

nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch và báo cáo. Tổ chức việc ôn tập,phụ đạo, thi thử cho 

học sinh khối 12 thiết thực, chặt chẽ đạt hiệu quả cao. 

- Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ đáp ứng kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 

và chuẩn bị các điều kiện để triển khai dạy học tiếng anh hệ 10 năm và chương trình phổ 

thông mới. 

4. Đưa vào sử dụng phần mềm office 365 nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

và truyền thông trong cải cách hành chính và dạy học, quản lý chuyên môn, tuyển sinh, bồi 
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dưỡng giáo viên; Đổi mới công tác BDTX, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho CBQL và 

giáo viên, chú trọng tập huấn bồi dưỡng trực tuyến. Tổ chức rà soát bổ sung hồ sơ viên chức.  

5. Tổ chức kiểm tra nội bộ theo kế hoạch; thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn; 

thực hiện nghiêm túc về dạy thêm học thêm; thực hiện tốt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 

năm học 2021-2022; thực hiện tốt công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 

2020 và đăng ký vào các Trường CĐ, ĐH. 

6. Xây dựng các kế hoạch về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; phòng chống 

tham nhũng, thực hiện tốt quy chế dân chủ. 

7.Tổ chức quản lý chặt chẽ tài chính tài sản nhà trường; thanh lý, tiêu hủy một số tài 

sản hết hạn sử dụng. 

8.Tổ chức lao động thường xuyên, chăm sóc cây xanh, vệ sinh sạch đẹp đảm bảo môi 

trường giáo dục thân thiện. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo tài sản 

cơ sở vật chất trong nhà trường; làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, ngăn chặn tình 

trạng đưa chất cấm vào trường học đặc biệt trọng dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. 

9. Tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh nội trú. 

    10. Thực hiện nghiêm túc trong đánh giá xếp loại viêc chức và thi đua theo Nghị đinh 

số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 

tháng 07 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ và theo Nghị quyết của hội nghị cán bộ, 

viên chức, người lao động năm học 2020-2021. 

 

II. CÁC GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP CHỦ YẾU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020-2021 

1. Thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động; giờ lên lớp; sinh hoạt 15 phút đầu giờ; sinh 

hoạt lớp; thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh học sinh; tìm hiểu và nắm bắt tính cách tâm 

sinh lý học sinh để có biện pháp giáo dục. Tăng cường công tác truyền thông trên nhiều 

kênh thông tin để giáo dục, ngăn chặn học sinh vi phạm. Tăng cường các biện pháp liên 

lạc giữa giáo viên và cha mẹ học sinh với nhiều hình thức và kênh thông tin để phối hợp 

giáo dục học sinh (Qua điện thoại, Quan trang Web của nhà trường, Qua các trang 

mạng xã hội Fb, Zalo, Mail, các hộp thư điện tử, gặp gỡ trao đổi trao đổi trực tiếp giữa 

giáo viên và cha mẹ học sinh khi cần thiết) 

2. Phát động thi đua dạy tốt học tốt; Tăng cường công tác quản lý chuyên môn, bám 

sát các văn bản hướng dẫn của Ngành để tổ chức thực hiện; rà soát kế hoạch năm học tổ 

chức triển khai hiệu quả.  

3. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa; kể chuyện về Bác Hồ; hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp; hoạt động trải nghiệm sáng tạo đôi với các tổ chưa thực hiện học kỳ I và các tổ/ 

bộ môn đã thực hiện có thể thực hiện tiếp. 

4. Tổ chức ôn tập hiệu quả học sinh giỏi cấp tỉnh và kỳ thi Omlypic 10/3;  

5. Về thựcc hiện nhiệm vụ dạy học, nâng cao chất lượng chuyên môn:  

- Tổ chức dạy học theo đúng chương trình kế hoạch. Các tổ, giáo viên tiếp tục phân 

tích kết quả học tập của học sinh ở học kỳ I, căn cứ chỉ tiêu đề ra của nhà trường và kế 

hoạch của cá nhân và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 của nhà trường và 

của tỉnh để có định hướng, điều chỉnh phương pháp hình thức daỵ học, cách kiểm tra 

đánh giá theo phẩm chất, năng lực đúng đối tượng và sự tiến bộ của người học.  

- Thông qua đội ngũ GVCN, GVBM, BGH, các tổ chức đoàn thể theo dõi, đôn đốc, 

nhắc nhở HS về tinh thần, thái độ học tập, đưa ra các biện pháp nâng cao chất lượng học 

tập như, vận dụng linh hoạt các phương pháp và kỹ thuật dạy học, đánh giá kết quả học 

tập, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua học tập, các cuộc thi, các mô hình hay. 
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Liên hệ mật thiết với gia đình HS có những biện pháp quản lí, nâng cao chất lượng học 

tập của học sinh. Theo dõi đánh giá kết quả học tập của HS cả về điểm số và nhận xét, 

khen thưởng và phê bình, kỉ luật kịp thời.Nhà trường quan tâm, có kế hoạch bồi dưỡng 

học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém. 

- Đối với dạy thêm và phụ đạo giáo viên giảng dạy phải lên kế hoạch phân loại học 

sinh có học lực yếu riêng từng bộ môn để ôn tập phụ đạo riêng; Tổ chức họp Cha mẹ học 

sinh để triển khai công tác ôn tập, dạy thêm, thi thử... 

6. Tổng hợp rà soát tài sản, đề nghị thanh lý, tiêu hủy tài sản hết hạn sử dụng. Tăng 

cường các giải pháp quản lý bảo quản cơ sở vật chất; tổ chức lao động thường xuyên đảm 

bảo môi trường xanh sạch đẹp, an toàn hạnh phúc. 

7.Thường xuyên đảm bảo ANTT, tài sản CSVC nhà trường; (bao gồm khu nội trú); 

phân công lịch trực bảo vệ, trực tết đúng quy định; thường xuyên tuyên truyền phổ biến 

pháp luật, tuyên truyền về ATGT, phòng chống dịch bệnh, đuối nước .... 

8. Công khai ngân sách 2021, chỉnh sửa quy chế chi tiêu nội bộ để phù hợp với ngân 

sách nhà nước cấp, thực hiện ký gửi quỹ tiền mặt; thu các khoản đóng góp theo quy định; 

thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách; xây dựng quy chế quản lý tài sản, định mức 

sử dụng tài sản theo quy định. 

9. Đánh giá viên chức, xếp loại thi đua theo nghị quyết hội nghị CB, CC, VC, NLĐ 

nhà trường năm học 2020-2021 và các văn bản hướng dẫn của ngành. 

10. Tổ chức học sinh, phụ huynh và toàn thể CB, GV, NV nhà trường giám sát, công 

khai việc nấu ăn tập trung cho học sinh trên tinh thần tiết kiệm nhưng đảm bảo chất 

lượng khẩu phần ăn cho các em. 

11.Thực hiện chế độ hội họp, báo cáo kịp thời theo quy định. 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Phó Hiệu trưởng căn cứ chức năng nhiệm vụ, rà soát xây dựng bổ sung, điều 

chỉnh kế hoạch để tổ chức xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện. 

2. Các TTCM và TTVP căn cứ kế hoạch tiến hành họp tổ/nhóm xây dựng và điêu 

chỉnh kế hoạch tìm giải pháp biện pháp, để tổ chức thực hiện. 

3. Tổ chức Đoàn trường tiếp tục rà soát tổ chức các hoạt động và phương hướng công 

tác Đoàn TN tiếp tục tổ chức thực hiện. 

4. Các bộ phận khác căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình để tổ chức triển khai thực 

hiện. 

Trên đây là kế hoạch nhà trường học kỳ II, năm học 2020-2021, Hiệu trưởng đề nghị 

các cá nhân, bộ phận nghiêm túc triển khai thực hiện. 

 
Nơi nhận; 

- PHT; 

- Các TTCM, VP; 

- Đoàn thể; 

- Kế toán, TQ; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Phước 

 


