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   PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC  

TRƯỜNGTHCS NAM HÙNG 

 
                        

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                        Nam Hùng, ngày 10 tháng 9 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 

NĂM HỌC 2018-2019 

 
Căn cứ vào Điều lệ trường THCS ban hành theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT 

ngày 28 tháng 03 năm 2011 của Bộ GD&ĐT 

Căn cứ vào Quyết định số 1721 ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh Nam Định về ban 

hành kế hoạch năm học 2018-2019 

Căn cứ Kế hoạch năm học 2018-2019 của Phòng GD&ĐT Nam Trực, ngày 6 tháng 7 

năm 2018  

Căn cứ váo kế hoạch năm học trường THCS Nam Hùng, ngày 5 tháng 8 năm 2018   

Bộ phận chuyên môn Trường THCS Nam Hùng triển khai xây dựng kế hoạch hoạt 

động chuyên môn  với các nội dung như sau 

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1-NGÀNH GIÁO DỤC 

Năm học 2018-2019 là năm chuẩn bị toàn diện cho việc dạy học theo chương trình và sách 

giáo khoa mới. Giáo dục Nam Hùng, Nam Trực đang đứng trước những thuận lợi, thời cơ và 

khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi phải quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để thực hiện 

có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của ngành Giáo 

dục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 

hướng XHCN và hội nhập quốc tế”. Giáo dục Nam Hùng sẽ bám sát hướng dẫn thực hiện 

nhiệm vụ của Bộ, của Sở, của PGD tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” 

để đổi mới và phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương       

      

2- ĐỊA PHƯƠNG 

      -Xã Nam Hùng là một xã thuần nông với số dân khoảng hơn 8 nghìn  người. Xã Nam 

Hùng có truyền thống giáo dục, dù khó khăn về cơ sở vật chất xong đội ngũ cán bộ và nhân 

dân hết sức quan tâm tới sự nghiệp giáo dục và từ mái trường THCS Nam Hùng có nhiều 

học sinh thành đạt trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cơ sở Trung ương và địa phương 

-Là xã đã hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới.  

  3-NHÀ TRƯỜNG 

      a/ Thuận lợi: 

 Năm học 2017-2018 trường THCS Nam Hùng đạt được nhiều thành tích  trên các mặt 

hoạt động của chuyên môn tạo đà phát triển cho năm học 2018-2019. 

          -Đội ngũ đoàn kết nhiệt tình có ý thức, có tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều đồng chí 

vừa có kinh nghiệm vừa có tài năng đã được thử thách thông qua các cuộc thi giáo viên giỏi 

cấp trường, cấp huyện. 
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       - Giáo viên trong trường tương đối đầy đủ các bộ môn tạo điều kiện tốt cho nhà 

trường trong khi phân công chuyên môn  

        -Nam Hùng là một vùng quê có truyền thống hiếu học, nhận thức của nhân dân về 

việc học của con em ngày càng cao, các gia đình quan tâm tới việc học và chăm sóc cho con 

em cho người thầy ngày một tốt hơn. Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động có hiệu quả 

hơn tạo điều kiện cho hoạt động chuyên môn của nhà trường 

       - Cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học được Đảng uỷ, HĐND, UBND hết sức 

quan tâm. Đặc biệt Ban đại diện cha mẹ học sinh quan tâm nên  bộ mặt cảnh quan có nhiều 

đổi mới  

       - Cán bộ, nhân dân Nam Hùng ở địa phương quan tâm tới giáo dục. Trong giai đoạn 

hiện nay nhân dân, cha mẹ học sinh rất quan tâm tới việc học tập của con em mình, nhất là 

kết quả thi vào lớp 10 PTTH 

        -Kết quả thi vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 tăng vượt bậc so với những năm 

học trước 

      b/ Khó khăn: 

       - Đội ngũ giáo viên còn chênh lệch về trình độ chuyên môn. Trình độ chuyên môn của 

một số giáo viên còn hạn chế. Chỉ số giáo viên trên 1 lớp chưa đủ, năm học 2017 -2018  

trường phải hợp đồng thêm 1 giáo viên. 

        -Mặt bằng dân trí chưa thật cao, kinh tế thuần nông nên thu nhập thấp. Vẫn còn hiện 

tượng gia đình sinh con thứ ba, thứ tư, con nhiều nên sự quan tâm cho giáo dục hạn chế 

nhiều. 

       -Nam Hùng nằm ở khu vực đồng màu, nhiều gia đình làm ăn xa, không có sự quan 

tâm do vậy vẫn có học sinh có xu thế mải chơi, bỏ học giữa chừng. 

       - Học sinh lười học lười rèn luyện vẫn còn.còn nhiều em hay bỏ giờ đi chơi điện tử 

       -Chất lượng đại trà nhất là chất lượng thi vào lớp 10 THPT có tiến bộ xong chưa đáp 

ứng yêu cầu đề ra 

           - Kết quả thi HSG các khối còn thấp đặc biệt là HSG lớp 8 

 

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA NĂM HỌC 2017-2018 

1.Kết quả xếp loại hạnh kiểm học sinh  

LỚP 
Tổng số 

HS 

Hạnh kiểm 

Tốt Khá TB Yếu 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

6 87 72 82.8 15 17.2 0 0 0 0.0 

7 101 86 85.1 15 14.9 0 0 0 0.0 

8 64 59 92.2 5 7.8 0 0 0 0.0 

9 92 87 94.6 5 5.4 0 0 0 0.0 

Toàn trường 344 304 88.4 40 11.6 0 0 0 0.0 
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2. Kết quả xếp loại học lực học sinh  

LỚP 
Tổng 

số HS 

Học lực 

Giỏi Khá TB Yếu Kém 

SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL SL TL 

6 87 15 17.2 46 52.9 26 29.9 0 0 0 0.0 

7 101 22 21.8 43 42.6 36 35.6 0 0 0 0.0 

8 64 15 23.4 22 34.4 27 42.1 0 0 0 0.0 

9 92 19 20.7 36 39.1 37 40.2 0 0 0 0.0 

Toàn trường 344 71 20.6 147 42.7 126 36.6 0 0 0 0.0 
 

3. Kết quả khảo sát học sinh giỏi  

Các môn văn hóa: 

* Cấp trường:  

+ Khối 6: có 12 HSG (Ngữ văn: 9; Toán: 0; Tiếng Anh: 3)  

+ Khối 7: có 08 HSG (Tiếng Anh: 0; Toán: 0; Ngữ văn 6; Olympic Văn: 2 ) 

* Cấp huyện: 

+ Khối 8: có 03 HSG (Lịch sử: 1, Olympic văn: 2). 

+ Khối 9: có 19 HSG (Tiếng Anh: 02; Ngữ văn: 07; Toán : 01; Địa: 01). 

TDTT 

* Cấp huyện: 

Có 13 học sinh( 2 nhất, 5 nhì, 1 ba, 5 KK). 

* Cấp tỉnh: 

       Có 1 HS đạt giải nhất TDTT môn đá cầu( Phạm Thị Hồng Ngát- 8B) 

4.Công tác xây dựng trường học Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn  

- Nhà trường đã được Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định công nhận trường đạt chuẩn Xanh – Sạch 

– Đẹp – An toàn tháng 6/2016.  

- Trong các năm học trước, mặc dù do ảnh hưởng của thiên tai nhưng nhà trường đã từng 

bước củng cố và khắc phục lại, hiện tại các tiêu chí Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn đều đảm 

bảo, môi trường giáo dục lành mạnh chứa đựng nhiều nhân tố tích cực và phát triển.  

5. Xét công nhận tốt nghiệp THCS đạt: 92/92 = 100%. 

6. Kết quả thi tuyển sinh lớp 10 THPT 

 Trường xếp thứ 8/22 trường THCS của huyện (tăng 8 bậc); trường xếp thứ 105/237 trường 

THCS của tỉnh (tăng 55 bậc).  

Môn Văn: xếp thứ 10/22 trường trong huyện( tăng 12 bậc), xếp thứ 64/237 trường trong tỉnh 

( tăng 138 bậc) so với năm học trước 

Môn Toán: Xếp thứ 7/22 trường trong huyện( tăng 6 bậc), xếp thứ 45/237 trường trong tỉnh( 

tăng 58 bậc) so với năm học trước 

Môn tổng hợp: Xếp thứ 18/22 trường trong huyện( tăng 2 bậc), xếp thứ 201/237 trường trong 

tỉnh( tăng 2 bậc) so với năm học trước 

7. Thi KHKT của học sinh trung học: 

Đạt giải 3 cấp huyện, xếp thứ 10/22 trường trong huyện( tăng 1 bậc) so với năm học trước 

8. Thi GVG cấp huyện 
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Có 3 giáo viên dự thi đều đạt loại Giỏi, môn văn xếp thứ cao trong huyện.  

 

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2018-2019 

Nhiệm vụ 1: Chỉ đạo thực hiện quy chế chuyên môn. 

a.Chỉ tiêu: 

          - 2 tổ Tự nhiên và Xã hội xây dựng lại kế hoạch giảng dạy bộ môn các môn học  hoàn 

chỉnh thực hiện theo khung chương trình của UBND tỉnh.   

       -100% giáo viên thực hiện đúng chương trình đã được điều chỉnh của bộ môn được 

phân công giảng dạy, không dồn ép cắt xén chương trình . 

       -100% giáo viên thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ chấm  bài, cho điểm, 

ghi điểm trong sổ điểm lớp, học bạ, khi đã cho điểm miệng phải ghi vào sổ đầu bài  một cách 

chính xác, không sửa chữa. Điểm miệng phải đối khớp với sổ điểm và sổ đầu bài 

       -Bộ hồ sơ giáo viên: Đủ về chủng loại theo quy định của Phòng GD&ĐT, đúng mẫu, 

có chất lượng, nhất là bộ  giáo án. Khuyến khích giáo viên sử dụng soạn giáo án  điện tử 

xong phải thực sự là giáo án do chính bàn tay của mình thực hiện và đúng theo quy định của 

nhà trường. 

b.Biện pháp thực hiện 

       - Bám sát sự định hướng của phòng và của ngành về tinh thần chỉ đạo chuyên môn.  

       - Tổ chức các cuộc họp chuyên môn trong trường đi vào nền nếp. Nội dung sinh hoạt 

chuyên môn trọng tâm bàn về phương pháp giảng dạy các bộ môn. Lấy bài dạy cụ thể để 

thống nhất cách dạy sao cho đạt được hiệu quả cao nhất đúng theo tinh thần tiếp thu SGK 

mới. 

       - Tất cả các giáo viên tham gia giảng dạy đều phải được tập huấn về chuyên môn và 

dự các buổi sinh hoạt chuyên môn trong trường và liên miền để tham khảo cũng như tìm hiểu 

đi đến thống nhất về phương pháp giảng dạy. 

       - Hai tổ chuyên môn phải có kế hoạch cho giáo viên đăng ký giờ dạy  hay để cho giáo 

viên cốt cán cũng như toàn tổ dự góp ý trong hàng tuần, hàng tháng. 

       - Phát động phong trào dự giờ tìm hiểu cũng như góp ý chuyên môn giúp đỡ nhau về 

kinh nghiệm giảng dạy trong toàn giáo viên. Hàng tuần giáo viên đăng ký dự giờ với tổ 

trưởng chuyên môn. Tổ trưởng chuyên môn báo cáo bằng danh sách với Ban giám hiệu vào 

thứ hai hàng tuần. 

       - Đẩy mạnh phong trào dân chủ hoá trường học khơi dậy ý thức tinh thần trách nhiệm 

nghề nghiệp làm cho giáo viên tin vào sự lãnh đạo của nhà trường có ý thức phấn đấu về 

chuyên môn để nâng cao chất lượng giờ dạy  

      - Kế hoạch bài học của giáo viên phải được BGH duyệt vào thứ sáu và thứ bẩy tuần 

trước. 

Nhiệm vụ 2 : Công tác phổ cập giáo dục 

a.Chỉ tiêu: 

      - tiếp tục thực hiện việc triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý cơ sở dữ liệu 

PCGD-XMC theo các công văn của Sở GD&ĐT; Phòng GD&ĐT. 

      - Củng cố, hoàn chỉnh bộ hồ sơ phổ cập để đảm bảo tính chính xác, tính pháp lí, tính liên 

thông và cập nhật ở tất cả các xóm 
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         .b.Biện pháp thực hiện 

Thực hiện tốt kế hoạch phát triển, phổ cập; huy động triệt để số học sinh tới lớp. Duy trì số 

lượng, ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học.  

 Đổi mới phương pháp dạy học, tăng tính hiệu quả, tăng cường các hoạt động tập thể để 

tạo sự cuốn hút cho học sinh. 

    Điều tra trình độ văn hoá theo luỹ tre xanh (hộ tịch, hộ khẩu) cho đối tượng thuộc diện 

PCGDTrH. Lập hồ sơ theo dõi công tác PCGD Trung học.  

 Quản lí chặt chẽ hồ sơ học sinh chuyển đi, chuyển đến theo quy định hiện hành. 

 Nhiệm vụ 3: Nâng cao chất lượng đại trà 

a.Chỉ tiêu: 

-Dạy thêm học thêm cuối mỗi tháng giáo viên dạy Văn –Toán- Anh có 1 bài kiểm tra 

mỗi lớp( tháng kiểm tra giai đoạn thì tạm dừng) 

      b.Biện pháp thực hiện 

       - Phổ biến cho giáo viên hiểu thấu đây là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của 

nhà trường. Chất lượng cao đạt và vượt chỉ tiêu đề ra là yêu cầu của ngành nói chung cũng 

như của nhà trường nói riêng. Triển khai giao chất lượng cụ thể cho từng giáo viên và cụ thể 

cho từng giai đoạn và chất lượng là yếu tố quan trọng trong việc bình xét thi đua qua các giai 

đoạn. Lên biểu điểm thi đua về chuyên môn đảm bảo khoa học dân chủ sát thực tế 

      - Đẩy phong trào hội giảng, tìm hiểu, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau về chuyên môn trong 

trường hoạt động một cách sôi nổi. Từng bước đi vào chiều sâu để nâng cao mặt bằng về 

trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong phương pháp giảng dạy.  

      -Thông qua sinh hoạt chuyên môn để hướng dẫn giáo viên hiểu và thực hiện tốt về chuẩn 

kiến thức kỹ năng trong từng bài dạy trên lớp. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học đặc 

biệt là những phương pháp phù hợp cho bộ môn . 

      - Toàn bộ giáo viên phải được tập huấn về phương pháp xây dựng ma trận đề kiểm tra và 

lập được đề kiểm tra theo ma trận. 

      - Tổ chức bồi giỏi, phụ kém đi vào hoạt động một cách có nền nếp và có hiệu quả cao. 

Mỗi tuần có 1 buổi bồi giỏi( tất cả các bộ môn văn hóa và TDTT) 

      - Thực hiện tốt kế hoạch dạy 2 buổi/ ngày áp dụng theo sự chỉ đạo của PGD.  

      - Tổ chức tốt việc ra đề thi theo tập huấn và đúng như sự chỉ đạo của phòng GD. Tổ chức 

thi đánh giá chất lượng một cách nghiêm túc theo từng giai đoạn. Rút kinh nghiệm về tinh 

thần chỉ đạo cũng như về chương trình hay chất lượng giảng dạy của giáo viên. 

      - Khảo sát chất lượng đầu năm để giao chỉ tiêu phấn đấu cho giáo viên. Ký cam kết trách 

nhiệm đầu năm giữa nhà trường,công đoàn và giáo viên. 

      - Ổn định chuyên môn ngay từ đầu năm học phù hợp theo năng lực, sở trường, trình độ 

chuyên môn cũng như về điều kiện công tác của từng cán bộ giáo viên. 

      - Triển khai đại trà vở bài tập cho học sinh các khối lớp  nhất các môn có lượng bài tập 

nhiều như: môn Toán , môn Ngữ văn ở các khối lớp trong toàn trường, có chú ý là đối với 

lớp 8 và 9 ( Môn Ngữ văn và Toán , Tiếng Anh 100% ). 

      - Tổ chức ôn thi cho học sinh thi vào THPT có sự đồng ý của phụ huynh và của UBND 

xã. 

Nhiệm vụ 4: Chất lượng học sinh giỏi: 

a. Chỉ tiêu 
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     1.  Khối lớp 6; 7 – Cấp trường 

 - Số lượng: Khối 6: Đạt 18/92 HS, Khối 7: Đạt 20/ 84 Hs 

 2. Khối lớp 8 - cấp huyện 

- Số lượng: Đạt 15/101 Hs các môn Toán, Hóa, Ngữ văn, Lịch sử và Tiếng Anh. 

- Xếp thứ:   13-18/22 trường 

 3. Khối lớp 9:  

- Cấp huyện: Các môn: Toán, Sinh, Hóa, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh 

                   + SL: Đạt 15/64 Hs 

   + Xếp thứ: 13-18/22 trường 

-  Cấp tỉnh:  + Số lượng HS tham dự trong đội tuyển thi cấp tỉnh: 1-2 học sinh 

         4. Các cuộc thi khác 

- vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung 

học: 01 giải cấp huyện.  

- Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh lớp 8; 9: có 01 sản phẩm dự thi và 

đạt giải cấp huyện.  

- Cuộc thi Hùng biện Tiếng anh: có 01 giải cấp huyện. 

- Tham gia đầy đủ và có hiệu quả cao các cuộc thi khác do ngành và cấp trên tổ chức.  

 6.Thi HSG TDTT  

 - Cấp huyện :  

o Số lượng:5- 7 học sinh 

o Xếp thứ: 2-5/22 trường 

  - Cấp tỉnh:  

              Số lượng: 2- 3 học sinh 

b.Biện pháp thực hiện 

- Có kế hoạch bồi dưỡng học sinh thi vào trường chuyên, trường chất lượng cao. Có thể 

chọn đầu khá giỏi của các lớp để tập trung vào một lớp để ôn cho học sinh một tuần từ 4 buổi 

chiều dưới sự thống nhất của BGH nhà trường và cha mẹ học sinh. 

Tuyên truyền cho giáo viên và học sinh tự hào về truyền thống học tập của quê hương 

Chọn cử giáo viên có kinh nghiệm, có tín nhiệm, có bề dày về thành tích để giảng dạy. 

      - Giáo viên tự thành lập đội tuyển ngay từ đầu năm học có kế hoạch để tự giáo viên bồi 

dưỡng. 

      - Chọn đội tuyển các khối theo 3 vòng, mỗi vòng lấy 1 HS theo thứ tự: Toán – Văn – 

Anh – Hóa – Sinh – Sử. 

      - Học sinh vào đội tuyển phải thực sự là những học sinh có trình độ tiếp thu bài nhanh, có 

thành tích cao trong những năm học trước. 

      - Tổ chức cho giáo viên phụ trách đội tuyển đi tiếp thu chương trình bồi dưỡng học sinh 

giỏi tại THCS Nguyễn Hiền khi  phòng GD&TĐ  triệu tập. 

      - Phổ biến lịch thi học sinh giỏi cấp huyện cho giáo viên lên kế hoạch bồi dưỡng học sinh 

giỏi ngay khi có lịch. 

      - Mỗi giáo viên phụ trách đội tuyển phải có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi thật cụ thể 

chi tiết. 

      - BGH kiểm tra chất lượng học sinh giỏi mỗi tháng 1 lần. Danh sách do giáo viên tự chọn 

trong lớp mình phụ trách.Đồng thời kiểm tra chất lượng học sinh giỏi thông qua việc tự kiểm 

tra đánh giá của giáo viên 
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      -Lấy thành tích có học sinh giỏi cấp huyện là một tiêu chí cao để đánh giá thi đua giáo 

viên.Tích cực tham mưu để động viên kịp thời tài chính với những đồng chí giáo viên hoàn 

thành nhiệm vụ ở mức độ cao so với chỉ tiêu giao. 

Nhiệm vụ 5: Hội thảo và Hội thi, bồi dưỡng nâng cao tay nghề: 

a.Chỉ tiêu: 

2.1 Bồi dưỡng giáo viên: 

      - Đón nhận lịch đồng bộ của Phòng GD &ĐT để cử giáo viên  tham gia đầy đủ các lớp 

bồi dưỡng để nâng cao tay nghề giáo viên trong trường. 

       -Tạo điều kiện giáo viên đi học để hoàn thiện và nâng cao kiến thức. 

        -Tất cả giáo viên đứng lớp đều thực hiện tốt về bồi dưỡng thường xuyên theo đúng kế 

hoạch đề ra . Chỉ tiêu 21/22 cán bộ giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên năm học 

2018-2019. 

     2.2- Hội thảo, hội thi 

        -Vào tháng 10,11 năm học 2018-2019 tiến hành hội thi giáo viên giỏi cấp trường  100% 

giáo viên tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp trường theo chủ đề tích hợp phát huy năng lực 

người học cấp trường phấn đấu  không có loại TB, Yếu.( 100% giáo viên tham dự  hội thi  1 

tiết .50% giáo viên tham gia dự thi có đề tài NCKHSPƯD)( Giáo viên tham gia có danh sách 

kèm theo)  

      - Giới thiệu 1-2 giáo viên tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh đạt loại 

giỏi.  

` b.Biện pháp thực hiện 

       -Từ đầu tháng 8 triển khai 100% cán bộ giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng 

thường xuyên năm học 2017-2018 

- Bắt đầu từ tháng 10 triển khai Hội thi giáo viên giỏi cấp trường. Tổ trưởng chuyên 

môn có trách nhiệm báo lịch với BGH nhà trường để tổ chức hội thi. Thời gian tiến hành 

tháng 10,11.Giới thiệu giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp huyện  tháng 11-12/2018 

      - Tất cả các giờ dạy đều phải có đồ dùng trực quan, giáo viên phải sử dụng được và đi 

đến thành thạo các đồ dùng. Phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy để phục vụ giờ dạy.  

      - Giáo viên đều phải có tài liệu tham khảo để nghiên cứu tự bồi dưỡng chuyên môn, phải 

coi công việc này là nhu cầu cần thiết của một người giáo viên. 

      - BGH nhà trường phải dự giờ thăm lớp thường xuyên để kiểm tra việc thực chuyên môn 

của giáo viên. 

       - Kiểm tra toàn diện theo định kỳ hàng tháng. 

       - Có kế hoạch về thi đua cho từng giáo viên, nhất là đối  với giáo viên có thành tích 

cao trong hội giảng. 

       Nhiệm vụ 6: Xét tốt nghiệp ôn thi vào lớp 10 

a.Chỉ tiêu: 

  Chỉ tiêu xét tốt nghiệp lớp 9: 

       -Đạt 64/64=100% học sinh được xét công nhận TNTHCS trong đó loại giỏi 

12/64=18,8%, loại khá 35/64 = 54,6%,  loại TB 17/64=26,6%, không có loại yếu,kém 

       Chỉ tiêu thi vào lớp 10 THPT 

         -Giáo viên tham gia dạy các môn thi đều có kế hoạch chi tiết cho các buổi dạy, nội 

dung đảm bảo sát thực tế  

         -Chỉ tiêu trường xếp 8-13/22 toàn huyện, phấn đấu trường 90-120/237  trường trong 

toàn tỉnh. Có 1 em học sinh đỗ vào trường THPT Lê Hồng Phong. 
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          b.Biện pháp thực hiện 

-Thành lập ban tổ chức ôn thi vào lớp 10 THPT ngay từ đầu năm học 

+Đ/c Hoàng Hải Toàn – Trưởng ban – phụ trách chung 

+Đ/c Nguyễn Văn Kiên– Phụ trách công tác tư vấn chuyên môn 

+Đ/c Nguyễn Thị Hoa(A) – Phụ trách các môn tổ XH 

+Đ/c Phạm Thị Thu Hà – Phụ trách các môn tổ TN 

+Đ/c GVCN – phụ trách lớp chủ nhiệm 

+Đ/c GVBM – Phụ trách môn dạy 

+Đ/c Cao Thị Thúy – phụ trách hồ sơ tài chính 

+Ông trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh – Phụ trách công tác Hội 

+Ông bảo vệ - Phụ trách công tác an ninh 

-Tăng cường công tác quản lý theo dõi quá trình học tập và rèn luyện của học sinh, 

thường xuyên bám sát lớp, kết hợp chặt chẽ cùng cha mẹ học sinh để định hướng, tạo điều 

kiện và quan tâm việc học của học sinh 

-Bám sát chỉ đạo của cấp trên, tăng cường việc kiểm tra chấm trả bài cho học sinh. 

Hàng tháng tổ chức khảo sát chất lượng, tiến hành ra đề, tổ chức coi chấm chặt chẽ, thống kê 

chất lượng từng học sinh theo dõi diễn biến chất lượng từng học sinh để tác động kịp thời. 

-Phân luồng tốt từng đối tượng định hướng cho học sinh biết khả năng học của mình 

để các em chủ động lựa chọn trường thi đạt hiệu quả. 

            Nhiệm vụ 7: Xét lên lớp lưu ban thi lại 

a.Chỉ tiêu: 

*Hạnh kiểm 

LỚP 
Tổng số 

HS 

Hạnh kiểm 

Tốt Khá TB Yếu 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

6 95 80 86.2 15 15.8 0 0 0 0.0 

7 84 70 83.3 14 16.7 0 0 0 0.0 

8 101 90 89.1 11 10.9 0 0 0 0.0 

9 64 55 85.9 9 14.1 0 0 0 0.0 

Toàn trường 344 295 85.8 49 14.2 0 0 0 0.0 
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 *chất lượng văn hoá  

Khối Số 

lượng 

Giỏi Khá TB Yếu Kém 

S L % S L % S L % S L % S 

L 

% 

6 95 19 20 40 42.1 35 36.8 1 1,1 0 0.00 

7 84 20 23,8 38 45.2 25 29.8 1 1.2 0 0.00 

8 101 23 22,8     42 41.6 35 34.7 1 1 0 0.00 

9 64 12 18.8 30 46.8 22 34.4 0 0.00 0 0.00 

Cộng 344 74 21.5 150 43,6 110 34 3 0.9 0 0.00 

      

 Chỉ tiêu lên lớp  

Khối 
Số lượng 

HS 

Lên lớp Lưu ban  Thi lại 

SL % SL % SL % 

6 95 94 98.9 0 0.00 1 1,1 

7 84 83 98.8 0 0.00 1 1.2 

8 101 100 99 0 0.00 1 1 

9 64 64 100.00 0 0.00 0 0.00 

Cộng 344 341 99.1 0 0.00 3 0.9 

 

b.Biện pháp thực hiện 

-Thành lập ban chỉ đạo công tác chủ nhiệm ngay từ đầu năm học 

+Đ/c Hoàng Hải Toàn– Hiệu trưởng-Trưởng ban  

+Đ/c Nguyễn Văn Kiên – Phó hiệu trưởng - Phó ban 

+Đ/c Nguyễn Thị Hoa(A) – Tổ trưởng XH - Ủy viên 

+Đ/c Phạm Thị thu Hà – Tổ trưởng TN - Ủy viên 

+Đ/c GVCN – phụ trách lớp chủ nhiệm - Ủy viên 

+Đ/c Cao Thị Thúy – phụ trách hồ sơ tài chính 

+Ông trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh – Phụ trách công tác Hội 

 -Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp, triển khai các hoạt động về chuyên môn để 

nâng cao chất lượng giờ dạy 

-Tổ chức tốt các hoạt động dạy học trên lớp, đổi mới phương pháp dạy học, hình thức 

tổ chức dạy học để lôi cuốn học sinh học tập 

-Tăng cường công tác phụ kém tác động thường xuyên đến các đối tượng có lực học 

yếu, triển khai việc giúp bạn trong giờ học để các em học sinh yếu không bị cô đơn trong học 

tập nhằm mục đích giảm đầu yếu tăng chất lượng để hoàn thành chỉ tiêu giao. 
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KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC THÁNG 

Thời 

gian Nội dung 

Người phụ 

trách Kết quả Điều chỉnh 

Tháng  

8 /2018 

Tháng chuẩn bị cho khai giảng năm học 

mới. 

-Tập  huấn công tác điều tra phổ cập và Tổ 

chức điều tra phổ cập xã Nam Hùng 

- Lên kế hoạch phân công chuyên môn cụ 

thể cho từng giáo viên  . 

 - Phổ biến kế hoạch bồi dưỡng học sinh 

giỏi do phòng chỉ đạo. 

 - Lên thời khoá biểu cho toàn trường 

 -Thựchiện chương trình tuần 1 năm học 

2018-2019 

 - Tổ chức học tập nhiệm vụ năm học tại 

nhà trường    

- Làm kiểm định chất lượng.    

Đ/c Toàn 

Đ/c Kiên 

Đ/c Linh 

 

 

 

 

 

Các nhóm 

  

Tháng  

9 /2018 

Tháng kỷ cương nền nếp trường học.  

- 5/9 Tổ chức lễ khai giảng năm học mới. 

Thực hiện chương trình tuần 2  

- Tổ chức đăng ký thi đua, ký cam kết trách 

nhiệm đối với giáo viên. 

- Ổn định nền nếp dạy và học. 

 - Dự giờ thăm lớp. 

 - Chọn đội tuyển, bồi dưỡng học sinh giỏi 

cấp trường ( Giáo viên đăng ký ). 

- Phát động cuộc thi “Vận dụng kiến thức 

liên môn để giải quyết các tình huống trong  

thực tiễn” và cuộc thi “Dạy học theo chủ đề 

tích hợp”; cuộc thi Khoa học kĩ thuật dành 

cho học sinh trung học.  

-Họp CBQL và giáo viên TDTT triển khai 

công tác bồi dưỡng HSGTDTT. Thành lập 

đội tuyển TDTT cấp trường 

-Tổ chức khảo sát tháng 9 

- Kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện 

giáo viên 

-Làm công tác phổ cập 

- Làm kiểm định chất lượng.    

Đ/c Kiên 

Đ/c P.Hà 

Đ/c Hoa(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các nhóm 

 

  

Tháng 

10/2018 

Tháng hội giảng hội học. 

 -Phát động phong trào hội giảng hội học- 

Làm đồ dùng dạy học chào mừng tháng 

truyền thống giáo dục và ngày nhà giáo Việt 

Đ/c Kiên 

Đ/c P.Hà 

Đ/c Hoa(A) 
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Nam . 

- Sinh hoạt chuyên môn  cấp huyện 

- Kiểm tra phổ cập THCS, bậc trung học 

-Dạy phụ đạo cho học sinh. Bồi dưỡng cho 

học sinh giỏi. 

- Ổn định nền nếp dạy và học. 

-Kiểm tra chuyên đề, toàn diện giáo viên. 

- Khảo sát chất lượng GĐI. 

- Kiểm tra chất lượng giai đoạn I 

-Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp huyện 

-Tham gia khảo sát HSGTDTT lần I 

- Làm kiểm định chất lượng. Chuẩn bị đón 

đoàn kiểm tra tư vấn về KĐCL   

 

 

 

 

 

 

Các nhóm  

Tháng 

11/2018 

Tháng truyền thống giáo dục nam trực và 

ngày nhà giáo việt nam. 

- Dạy phụ đạo cho học sinh 

- Sơ kết hội thi GVG cấp trường. Hội thi 

GVG cấp huyện 

- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, TDTT, 

HĐNGLL chào mừng ngày NGVN 20 - 11. 

-Tổ chức kỷ niệm 20/11 ngày nhà giáo Việt 

Nam  

- Thi các sản phẩm NCKH của học sinh cấp 

huyện 

-.Thi học sinh giỏi TDTT,chọn học sinh 

năng khiếu để tập huấn đi thi Tỉnh  

-  Kiểm tra chuyên đề, toàn diện giáo viên. 

- Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp trường. 

- Lên kế hoạch ôn thi giai đoạn II. 

- Làm kiểm định chất lượng. Chuẩn bị đón 

đoàn kiểm tra tư vấn về KĐCL   

 

Đ/c Kiên 

Đ/c P.Hà 

Đ/c Hoa(A) 

Đ/c Trinh 

Đ/c V.Hưng, 

Đ.Hưng 

 

 

 

Các nhóm 

  

Tháng 

12/2018 

Tháng chất lượng học kỳ I. 

-Ôn thi cho các khối. Tổ chức thi chất lượng 

giai đoạn II. 

- Sinh hoạt chuyên môn theo cụm miền 

-Rèn kỷ cương trường học.Từ 18-23/12kiểm 

tra kỷ cương nền nếp học kỳ I 

- 16/12- 21/12: Kiểm tra chất lượng học kỳ 

I.Phòng quản chất lượng lớp 9(Đánh giá 

chất lượng các trường phân loại theo A,B,C) 

 - Kiểm tra chuyên đề, toàn diện giáo viên. 

- Dự giờ thăm lớp. 

 - Dạy phụ đạo cho học sinh. 

 - Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp trường. 

-Kết thúc kỳ I vào 6/1/2018. Bắt đầu học kỳ 

Đ/c Kiên 

Đ/c P.Hà 

Đ/c Hoa(A) 
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II vào 08/01/2018 

Tháng 

01/2019 

Tháng sơ kết học kỳ I. 

-1/1nghỉ tết dương lịch (theo quy định của 

nhà nước ) 

-Kết thúc kỳ I. Bắt đầu học kỳ II  

-Tổ chức thi  học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện 

8 môn vòng 2  

- Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp trường. 

-Tập huấn học sinh giỏi TDTT theo kế 

hoạch  

-Nộp bài thi của học sinh “ Vận dụng kiến 

thức liên môn để giải quyết các tình huống 

thực tiễn và cuộc thi dạy học theo chủ đề 

tích hợp “ 

- Kiểm tra chất lượng các khối lớp theo 

công văn 

 - Kiểm tra chuyên đề, toàn diện giáo viên.. 

- Dự giờ thăm lớp. 

-Khảo sát chất lượng học sinh giỏi TDTT  

- Sơ kết học kỳ I tại trường mình  

Đ/c Kiên 

Đ/c P.Hà 

Đ/c Hoa(A) 

 

 

  

Tháng 

2/2019 

Tháng mừng Đảng mừng xuân. 

- Sinh hoạt chuyên môn theo cụm miền. 

-05/02 phát động phong trào thi đua học kỳ 

hai năm học 2017-2018 

-Khảo sát chất lượng học sinh giỏi TDTT 

 - Nghỉ tết nguyên đán -Đón xuân (vui tươi 

– an toàn –tiết kiệm ) . Chỉ đạo, đôn đốc tết 

trồng cây đầu xuân 

 - Ổn định kỷ cương nền nếp sau tết. 

 - Dạy phụ đạo cho học sinh. 

 - Lên kế hoạch ôn tập giai đoạn III. 

 - Ôn thi cho các khối chuẩn bị thi chất 

lượng giai đoạn III. 

 - Kiểm tra chuyên đề, toàn diện giáo viên.. 

 - Dự giờ thăm lớp. 

- Tổ chức hội thảo cấp huyện 3 môn : ngữ 

văn – Toán – T Anh. 

Đ/c Kiên 

Đ/c P.Hà 

Đ/c Hoa(A) 

 

  

Tháng 

3/2019 

Tháng chất lượng của kỳ II. 

-Duyệt danh sát học sinh giỏi  cấp huyện 

lớp 8và  cấp trường lớp 6+7 

-Kiểm tra chất lượng giai đoạn III.(kế hoạch 

theo các cấp học  

-Sinh hoạt chuyên môn theo miền. 

-Kiểm tra chuyên đề, toàn diện giáo viên.. 

-Dự giờ thăm lớp. 

-Dạy phụ đạo cho học sinh. 

Đ/c Kiên 

Đ/c P.Hà 

Đ/c Hoa(A) 
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-Thi HSG TDTT. 

Tháng 

4/2019 

 Tháng chất lượng năm học. 

-Dạy phụ đạo cho học sinh. 

-Tập huấn chuẩn bị thi học sinh giỏi TDTT 

Tỉnh 

-Lên kế hoạch xét tốt nghiệp THCS  

-Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi các đội 

tuyển. 

-Khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp8 cấp 

huyện và lớp 6+7 cấp trường. 

-Dự giờ thăm lớp. 

-Lên kế hoạch ôn thi vào THPT của học 

sinh đã tốt nghiệp THCS 

Đ/c Kiên 

Đ/c P.Hà 

Đ/c Hoa(A) 

 

  

Tháng 

5/2019 

Tháng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 

học. 

-Ôn thi cho các khối chuẩn bị thi chất lượng 

cuối năm. 

- Kiểm tra chất lượng cuối năm. 

-Khảo sát HSG TDTT K6+7+8 

-Chuẩn bị hồ sơ xét tuyển TNTHCS cho học 

sinh lớp 9 

-Tổng kết đánh giá chất lượng cả năm học. 

-Ôn thi vào THPT  

Đ/c Kiên 

Đ/c P.Hà 

Đ/c Hoa(A) 

 

  

 

 

 

Tháng 

6/2019 

  

 

 

 

 

Tháng bản lề giữa hai năm học cũ và mới. 

 - Tổchức ôn thi cho học sinh vào THPT. 

 -Xét lên lớp đối với học sinh khối 6;7 và 8. 

 -Chuẩn bị kế hoạch cho năm học mới. 

 

 

 

Đ/c Kiên 

Đ/c P.Hà 

Đ/c Hoa(A) 

  

 

 

     Hiệu trưởng 

            Nam Hùng, ngày 10  tháng  9  năm 2018 

    Người phụ trách 

 

 Hoàng Hải Toàn                                                             Nguyễn Văn Kiên 

 

 

                                                                                              


