SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT XUÂN GIANG
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội , ngày 10 tháng 9 năm 2021

/KH-THPT

KẾ HOẠCH
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, GDNGLL, GDLĐ - HƯỚNG NGHIỆP
NĂM HỌC 2021-2022
- Căn cứ Quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học
2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa
bàn thành phố Hà Nội;
- Căn cứ Hướng dẫn số 3059/SGDĐT-GDPT ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 20212022;
- Căn cứ Kế hoạch số .../KH-THPTXG ngày ... tháng 9 năm 2021 của nhà trường
- Căn cứ vào những kết quả đạt được và và tình hình thực tiễn, trường THPT Xuân
Giang thống nhất xây dựng Kế hoạch Giáo dục đạo đức, Giáo dục ngoài giờ lên lơp, Giáo
dục Hà Nội năm học 2021-2022 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Trường THPT Xuân Giang được thành lập ngày 07/6/2006, hơn 15 năm xây dựng và
phát triển, trường THPT Xuân Giang đã tạo dựng được sự tin tưởng đối với nhân dân địa
phương, đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các cấp lãnh đạo chính quyền địa
phương. Tháng 3 năm 2021, nhà trường được UBND Thành phố Hà Nội tiếp tục công nhận
là trường Chuẩn quốc gia giai đoạn 2020-2025.
Năm học 2021 - 2022 là năm học diễn ra kỷ niệm 76 năm ngày thành lập nước cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29 – NQ/TW, năm
học diễn ra trong tinh thần phấn khởi của không khi thi đua lập thành tích hướng tới Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Cùng với toàn ngành Giáo dục Thủ đô, trường THPT Xuân
Giang đang bước vào năm học mới với khí thế phấn khởi và sự quyết tâm cao.
Chịu nhiều biến động ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên với sự nỗ lực
quyết tâm cao của tập thể CBGV, NV và học sinh toàn trường; được sự quan tâm chỉ đạo sát
sao của các cấp, các ngành, trường THPT Xuân Giang đã xây dựng được một tập thể đoàn
kết, giữ vững an ninh nội bộ, an toàn trường học, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra:
1. Kết quả giáo dục năm học 2020 - 2021
a) Sĩ số: Đầu năm: 1.340

Cuối năm: 1.336.
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b) Kết quả giáo dục đức dục:
Tốt

Khá

TB

Yếu

Năm học
2020-2021

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

1282

95.96

53

3.97

1

0.07

0

0

c) Kết quả giáo dục trí dục
Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Năm học
2020-2021

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

251

18.79

981

73.43

102

7.63

2

0.15

0

0

d) Danh hiệu
Học sinh Giỏi

Năm học
2020-2021

Học sinh Tiên tiến

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

251

18.79

981

73.43

e) Một số kết quả nổi bật
- Thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố: Có 07 học sinh đạt giải (03 học sinh đạt giải
3 Toán trong kì thi HSG Thành phố, 01 học sinh đạt giải 3 môn Sinh, 01 học sinh đạt giải
KK môn Lý, 01 học sinh đạt giải KK môn Văn, 01 học sinh đạt giải KK môn Địa).
- Cuộc thi học sinh tham gia nghiên cứu khoa học: đạt 03 giải ba (01 môn Hóa, 01
môn Sinh, 01 môn Tin)
- Thi Olympic cấp cụm đạt 03 giải Nhì, 08 giải Ba, và 19 giải Khuyến khích.
- Thi tìm hiểu kiến thức Pháp luật: Đạt giải Ba cấp Cụm.
- Thi chung khảo Tiếng hát học đường của học sinh cụm đạt giải khuyến khích.
- Thi thể dục thể thao: Hội khỏe Phù Đổng Thành Phố nhà trường đạt 02 huy chương:
01 HCV, 01 HCĐ.
- Thi Tin học trẻ Huyện Sóc Sơn có đạt 02 giải: 01 giải nhất và 01 giải ba.
- Thi Tìm hiểu đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đạt 02 giải: 01 giải ba và 01 giải
khuyến khích.
- Thi dân vũ và các điệu nhảy đạt giải ba cấp Cụm.
- Thi đua các tập thể lớp có: 24/30 lớp đạt danh hiệu tập thể lớp tiên tiến.
- Đoàn Thanh niên tổ chức thi trực tuyến các cuộc thi: Tìm hiểu 90 năm Đảng CSVN,
90 năm Đảng bộ Thành phố Hà Nội, cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Tiếng Anh, Thi Tự hào
Việt Nam lần 3, Thi Tìm hiểu Đảng CSVN.
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- Đoàn Thanh niên hoàn thành công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
- Đoàn thanh niên tham gia ủng hộ: Hội người mù Sóc Sơn, Quỹ tình nguyện mùa
đông, ủng hộ Giáo dục vùng sâu, vùng xa.
- Đoàn thanh niên tích cực tham gia công tác tuyên truyền phòng chống dịch
COVID19, phối hợp tốt với nhà trường trong công tác vệ sinh khử khuẩn trường học sau khi
học sinh trở lại trường, sau kì nghỉ dịch.
2. Sơ lược về tổ chức, biên chế năm học 2020-2021
a) Tổng số học sinh: 1.360

Số lớp: 30

b) Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 69, trong đó:
- Trình độ Tiến sĩ: 01

Đang học thạc sỹ: 20

- Hợp đồng: 03
3. Thuận lợi
- Trường THPT Xuân Giang luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Sở GD&ĐT
Hà Nội, của Huyện ủy, UBND huyện Sóc Sơn và các cấp chính quyền địa phương.
- Trường THPT Xuân Giang được UBND Thành phố Hà Nội tiếp tục công nhận là
trường Chuẩn Quốc gia giai đoạn 2020-2025, là ngôi trường được đánh giá có nền nếp tốt,
chất lượng giáo dục tốt, đóng trên khu vực giàu truyền thống cách mạng, truyền thống hiếu
học.
- Đội ngũ CBGV, NV trẻ, nhiệt tình, trách nhiệm và sáng tạo trong công tác.
- Kết quả năm học trước là khá tốt. Các mặt mũi nhọn vẫn đảm bảo duy trì thành tích
tốt so với các trường trong cụm, đặc biệt kết quả thi học sinh giỏi các môn văn hóa khối 12,
thi Tốt nghiệp THPT. Bên cạnh hoạt động dạy và học, trường THPT Xuân Giang cũng tích
cực tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, học hỏi kinh nghiệm với các đơn vị trong
Cụm và Thành phố. Đó là động lực và là tiền đề rất quan trọng để trường THPT Xuân
Giang bước vào một năm học mới .
4. Khó khăn
- Trường đóng trên địa bàn giáp danh với các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc
Ninh, nơi cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội. Đa phần nhân dân làm nông nghiệp và còn
nhiều hộ nghèo, điều kiện kinh tế - xã hội của người dân nơi đây còn thấp; môi trường xã
hội xung quanh có nhiều phức tạp, có nhiều tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện hút, quán
game …
- Điểm tuyển vào trường chưa cao và còn có nhiều học sinh cá biệt.
- Còn có một bộ phận giáo viên chưa thực sự nhiệt tình, tâm huyết với nghề; thiếu
kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh.
- Số phòng học thiếu phải học 02 ca; diện tích cho các hoạt động tập chưa đủ rộng
nên gặp khó khăn lớn cho công tác tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức nói riêng, chất lượng hiệu quả giáo dục, đào
tạo trong nhà trường nói chung. Xây dựng nhà trường ngày càng phát triển mạnh mẽ, đáp
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ứng yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đối với nhân
dân và chính quyền địa phương.
2. Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp để đảm bảo quản lý chặt chẽ nhằm xây
dựng nền nếp kỷ cương nghiêm túc trong nhà trường làm nền tảng cho nâng cao chất lượng
học tập và giáo dục toàn diện học sinh.
3. Quán triệt sâu rộng tới cán bộ, công chức, viên chức và học sinh trong toàn trường
về những nội dung cơ bản của việc cần nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống cách
mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh. Thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục theo
định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.
4. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, thực hiện tốt nội dung giáo dục truyền thống
cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh nhằm xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện, có
đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và kỹ năng nghề nghiệp, giàu lòng yêu nước, có lối
sống đẹp, có lý tưởng cách mạng và bản lĩnh văn hoá . Qua đó học sinh biết, hiểu và phát huy
được giá trị truyền thống nhà trường, truyền thống cách mạng của địa phương, đất nước, có
phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống trong sáng, lành mạnh; không vi phạm pháp luật, trật tự an
toàn giao thông và các tệ nạn xã hội.
5. Triển khai thực hiện kế hoạch với những nội dung, biện pháp đảm bảo bám sát
hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và thực tiễn địa phương, thực tiễn nhà
trường; Kế hoạch phải có tính khả thi, hiệu quả, không phô trương, hình thức.
6. Tăng cường công tác giáo dục toàn diện học sinh và xây dựng các tổ chức vững
mạnh trong nhà trường; các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh”, cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng
tạo” và các phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Nhà giáo Hà
Nội đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt”…
7. Triển khai giảng dạy có hiệu quả chuyên đề “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn
minh người Hà Nội”. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục ngoài giờ
lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục pháp luật và kỹ năng sống cho học sinh.
8. Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành trong điều kiện dịch
covid-19 vẫn có diễn biến phức tạp; đảm bảo trường học an toàn và chủ động trong tổ chức,
quản lý học sinh tham gia hoạt động giáo dục thông qua hình thức trực tuyến.
II. NỘI DUNG
1. Thực hiện các hoạt động giáo dục bao gồm trong giờ lên lớp và hoạt động ngoài
giờ lên lớp nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và
các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, xây dựng tư
cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học hoặc đi vào cuộc sống lao
động.
2. Chú trọng giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm các hoạt động ngoại khóa về khoa
học, văn học, nghệ thuật, TDTT, ATGT, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, giáo
dục pháp luật, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống nhằm phát triển toàn diện và
bồi dưỡng năng khiếu; các hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch, giao lưu văn hóa, giáo
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dục môi trường; hoạt động từ thiện và các hoạt động xã hội khác phù hợp với đặc điểm tâm
sinh lý lứa tuổi học sinh.
3. Thực hiện sinh hoạt chủ nhiệm, các nhiệm vụ của chủ nhiệm theo đúng Điều lệ
trường phổ thông. Phân công trách nhiệm cụ thể, phối hợp đồng bộ giữa GVCN lớp, GV bộ
môn, các tổ chức đoàn thể trong công tác quản lý, giáo dục học sinh.
4. Tổ chức các hoạt động GDNGLL, GDHN theo đúng quy định của ngành. Phối hợp
chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục học sinh. Triển khai Đề án giáo
dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn
2018 – 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng
Chính phủ. Trong đó tập trung thực hiện các giải pháp:
+ Nâng cao nhận thức về GDHN và định hướng phân luồng học sinh phổ thông
+ Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức GDHN trong nhà trường
+ Phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vẫn, hướng nghiệp
+ Tăng cường CSVC, trang thiết bị dạy học gắn với GDHN
+ Bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về GDHN và định hướng phân
luồng học sinh
+ Huy động nguồn lực xã hội tham gia GDHN
+ Tăng cường quản lý đối với GDHN, định hướng phân luồng học sinh
+ Căn cứ Hướng dẫn hoạt động chuyên môn số 3147/SGDĐT-THPT ngày
22/9/2020, tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả công tác GDNGLL
5. Giáo dục truyền thống, tuyên truyền cho học sinh về truyền thống nhà trường,
truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước; tinh thần tự tôn dân tộc; niềm tự hào dân
tộc, tình yêu thương gia đình và trách nhiệm của học sinh trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp
CNH-HĐH đất nước, trong xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng.
6. Đẩy mạnh giáo dục chủ nghĩa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật, giáo dục phòng chống tham
nhũng, chú trong tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới và hải đảo; sử
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học; ứng phó với
biến đổi khí hậu, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai; giáo dục lý tưởng cách mạng, sống có hoài
bão ước mơ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; kính trọng thầy, cô giáo và
người lớn tuổi; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ bạn bè; có động cơ, thái độ học tập đúng đắn;
có hành vi giao tiếp, ứng xử văn hoá; chủ động, tích cực giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường,
lớp.
7. Củng cố và duy trì tốt các hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh theo điều
lệ trường THPT. Duy trì, tổ chức tốt các cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học, cuối kỳ I
và cuối năm học để kịp thời thông báo kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, bàn và thống
nhất các biện pháp giáo dục. Tăng cường phố hợp chặt chẽ với PHHS trong công tác phòng
chống dịch Covid-19 và học trực tuyến của học sinh.
8. Giáo viên chủ nhiệm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được ghi trong
Điều lệ trường phổ thông. Thực hiện có hiệu quả sự phối hợp giáo dục giữa gia đình - nhà
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trường - xã hội; có kế hoạch thăm hỏi gia đình học sinh; tư vấn hướng dẫn cha mẹ học sinh.
Phối hợp tổ chức các hoạt động tập thể như mít tinh kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngoại khoá, cắm trại, tham
quan các di tích lịch sử, văn hoá cách mạng. Hàng tháng GVCN phải báo cáo với nhà trường
về kết quả phối hợp với gia đình trong việc giáo dục học sinh, đặc biệt là đối với những học
sinh ý thức và kết quả học tập, rèn luyện chưa tốt.
9. Đẩy mạnh quan hệ với gia đình học sinh, cơ quan, tổ chức, đoàn thể có liên quan
để thường xuyên nắm bắt thông tin, kịp thời xử lý những vấn đề đột xuất trong công tác giáo
dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho học sinh.
10. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và các phong trào thi đua “Xây
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tổ chức kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh
đảm bảo khách quan, khoa học, thực chất, duy trì kỷ cương trong trường học.
11. Đoàn TN, GVCN tăng cường giáo dục pháp luật cho HS. Tổ chức nghiêm túc, có
hiệu quả việc triển khai tìm hiểu, học tập Điều lệ trường phổ thông, Luật giáo dục, Luật giao
thông, Luật thanh niên, Luật chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng, Luật phòng chống ma tuý. . .
- Đoàn TN, GVCN thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền giáo dục ATGT, chủ
động tham mưu, đề xuất với nhà trường mời cán bộ Công an huyện, cán bộ Y tế về trường
phối kết hợp với nhà trường trong công tác tuyên truyền phòng chống ma tuý, phòng chống
HIV/AISD và các tệ nạn xã hội; giáo dục giới tính. Đa dạng hoá các hoạt động giảng dạy
nội, ngoại khoá lồng ghép những nội dung giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối
sống cho học sinh.
- Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào rèn luyện đạo đức, lối
sống đẹp cho học sinh và giáo viên trong nhà trường.
- Việc tổ chức các phong trào thi đua, rèn luyện phải gắn chặt với nhiệm vụ trọng
tâm mỗi tháng, học kỳ, năm học của nhà trường, trong đó xác định rõ, cụ thể những mục
tiêu, chuẩn mực, hành vi cần thực hiện.
- Chú trọng các hoạt động giáo dục từ thiện, nhân đạo, giáo dục lòng nhân ái, nuôi
dưỡng tâm hồn, tình cảm tương thân tương ái qua các cuộc vận động ủng hộ.
- Đoàn TN phối hợp với GVCN, chính quyền, đoàn thể địa phương tích cực cho học
sinh chăm sóc và phát huy các giá trị của các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng, nghĩa
trang liệt sĩ, chăm sóc,giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách
mạng ...
- Làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, tạo cảm hứng tốt đẹp cho đoàn viên, thanh
niên.
- Đoàn TN phối hợp với GVCN trong tuyên truyền tới học sinh và quản triệt học sinh
thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19; Tăng cường giám sát, duy trì nề
nếp, kỷ luật trong hoạt động giáo dục trực tuyến.
12. Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm trường học an toàn
và thực hiện tốt chương trình giáo dục trong thời gian học trực tuyến do nghỉ phòng chống
dịch.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Đối với nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức chỉ đạo, kiểm tra đánh giá kết quả, điều
chỉnh kế hoạch.
- Tổng hợp, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm;
- Tuyên dương khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích . Đồng thời lập hội đồng kỷ
luật xem xét xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật, kỷ cương nhà trường.
- Xây dựng diễn đàn để GVCN trao đổi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất
lượng đội ngũ GVCN đồng thời tăng cường sự sáng tạo, đổi mới phương pháp giáo dục hướng nghiệp,
giáo dục ngoài giờ lên lớp và giảng dạy bộ tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh người Hà Nội.
2. Đối với Công đoàn, Đoàn thanh niên.
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, Đoàn TN, căn cứ vào kế
hoạch của trường để xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và
triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm
vững vai trò, nhiệm vụ của công tác GDĐĐ, GDHN, GDNGLL và phát động các đợt thi đua động viên
CBGV, NV đoàn kết, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ; học sinh nắm rõ mục đích yêu cầu đồng thời gia
sức thi đua học tập và rèn luyện bản thân.
- Báo cáo xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, mang tính khả thi bằng văn bản để nhà
trường theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch.
- Thực hiện kiểm tra việc thực hiện nền nếp nội quy định kì và đột xuất.
- Thực hiện chế độ báo cáo sơ kết, tổng kết theo kế hoạch của nhà trường.
- Lấy ý kiến của tập thể, đóng góp ý kiến trong công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo,
kiểm tra đánh giá kết quả.
3. Đối với GVCN và các lớp.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của GVCN và bám sát kế hoạch của nhà trường
để xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục đạo đức cho lớp mình, phối kết hợp tổ chức
thực hiện tốt các nội dung kế hoạch.
- Bám sát lớp, sâu sát học sinh, tích cực đổi mới công tác quản lý và giáo dục học
sinh.
- Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh lớp mình hàng tháng, học kỳ và
năm học.
- Hàng tháng GVCN lớp báo cáo công tác chủ nhiệm cho BGH nhà trường.
- Hàng tuần thông báo kết quả học tập, rèn luyện của học sinh lớp mình tới CMHS
qua tin nhắn; mạng xã hội.
- Kiểm tra, bổ sung, đính chính sai sót hồ sơ học sinh lớp mình quản lí trên phần
mềm giáo dục điện tử; thường xuyên cập nhật khi có sự thay đổi.
- Tổ chức, hướng dẫn học sinh thực hiện có hiệu quả các giờ sinh hoạt; tăng cường
quản lí trong các hoạt động tập thể, chào cờ.
- Tăng cường tổ chức các hội thảo chuyên đề phù hợp với đặc điểm tình hình lớp.
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- Phối hợp chặt chẽ với ĐTN, BĐD cha mẹ học sinh, giáo viên bộ môn trong các
hoạt động giáo dục.
- Nhận xét, đánh giá sự tiến bộ và xếp hạnh kiểm học sinh theo từng tuần, tháng và
từng học kỳ.
- Chủ động, tích cực trong công tác chủ nhiệm; tích cực học và tự học nâng cao
nghiệp vụ giáo dục học sinh, đổi mới công tác quản lý. Hồ sơ sổ sách cập nhật đầy đủ; triển
khai kế hoạch, báo cáo đúng hạn
4. Đối với cha mẹ học sinh, Ban Đại diện cha mẹ học sinh.
- Trực tiếp và phối hợp GVCN giáo dục con cái trong việc thực hiện nền nếp, nội quy
của nhà trường. Xây dựng và phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ, ý
thức công dân, ý thức xã hội, ý thức pháp luật.
- Cung cấp những thông tin cần thiết và phối hợp giáo viên chủ nhiệm, nhà trường
trong công tác giáo dục học sinh.
- Ban Đại diện CMHS của nhà trường phối hợp với BGH để xây dựng quy chế phối
hợp trong công tác giáo dục toàn diện học sinh.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ Ban Đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường.
5. Đối với giáo viên bộ môn.
- Tích cực phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường trong việc
giáo dục học sinh.
- Phát hiện các học sinh vi phạm kỷ luật phối hợp giáo dục, cung cấp thông tin trong
giáo dục học sinh. Thực hiện nghiêm chế độ đánh giá tiết dạy và ghi vào sổ đầu bài. Cập
nhật điểm vào sổ và máy tính hàng tuần để kịp thời thông tin đến PHHS.
- Tham gia xét hạnh kiểm học sinh cuối kỳ và cuối năm.
6. Đối với bảo vệ.
- Theo dõi và hướng dẫn học sinh thực hiện nền nếp khi vào trường, xử lý bước đầu
những học sinh vi phạm.
- Giải quyết ùn tắc giao thông tại cổng trường khi tan học và các buổi hoạt động tập
thể.
- Phối hợp các bộ phận khác cùng kết hợp giáo dục học sinh.
- Theo dõi, giám sát việc thực hiện nền nếp nội quy giúp đánh giá học sinh, xét thi
đua của các tập thể một cách toàn diện, công bằng và hiệu quả.
IV. Giải pháp tiến hành
1. Các giải pháp tiến hành cơ bản
- Giáo dục thông qua chương trình chính khóa: Đảm bảo chương trình, có nhiều hình
thức tổ chức dạy học cho sinh động phong phú và đạt hiệu quả cao. Quan tâm đến rèn kỹ
năng sống và thực hành cho học sinh. BGH quan tâm chỉ đạo, dự giờ thăm lớp, rút kinh
nghiệm tiết dạy.
- Chương trình ngoại khóa: Chỉ đạo và phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các
hoạt động ngoài giờ lên lớp, các câu lạc bộ mà các em yêu thích, các chương trình văn hóa
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văn nghệ, thể dục, thể thao. Các buổi giao lưu, nói chuyện truyền thống; tham quan du lịch .
..
- Giáo dục qua các giờ chào cờ đầu tuần: Nhận xét đánh giá, tuyên dương khen
thưởng. Sinh hoạt theo chuyên đề, giáo dục kỹ năng sống, tùy tình hình cụ thể.
- Tăng cường vai trò của giáo viên chủ nhiệm, nêu cao vai trò kỷ cương tình thương
trách nhiệm. Các buổi sinh hoạt hội đồng dành thời gian thích đáng cho công tác chủ nhiệm.
- Nâng cao chất lượng các tiết giáo dục nếp sống thanh lịch – văn minh người Hà
Nội; chú trọng công tác giáo dục nền nếp, ý thức kỷ luật, với những nội dung cụ thể sau:
+ Học sinh phải chuẩn bị đầy đủ sách vở, dụng cụ học tập trước khi đến trường. Đi
học đúng giờ, không chơi trò chơi nguy hiểm, không phá hoại của công, giữ vệ sinh chung,
trang phục gọn gàng đúng quy định. Trong lớp trật tự, chú ý nghe giảng, tích cực học tập.
+ Giữ vệ sinh cá nhân: Đồng phục sạch sẽ, hợp thời tiết. Không mang và ăn quà
trong lớp. Không bỏ rác bừa bãi, đi vệ sinh đúng nơi quy định. Đi nhẹ nói khẽ ở khu vực
cầu thang, phòng học.
+ Bảo vệ các máy móc, trang thiết bị, bàn ghế, tiết kiệm điện nước, chăm sóc và bảo
vệ cây xanh. Đoàn kết, thân ái giúp nhau cùng tiến bộ.
+ Cư xử quan hệ giáo tiếp: Với thầy cô phải kính trọng lễ phép, với bè bạn thân ái
giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống hàng ngày, với khách ra vào trường học phải chào
hỏi lễ phép. Tích cực trong công tác học tập và xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh của
học sinh Thủ đô.
- Đoàn thanh niên thành lập đội xung kích, thực hiện nền nếp ATGT và phòng chống
ma tuý. Quy định học sinh đi học đúng giờ, đi đến nơi về đến chốn: Không nên đi quá sớm
và cũng không được đi học muộn, không la cà dọc đường.
- Xếp hàng tập trung hoạt động tập thể: Nhanh chóng, trật tự, kỷ luật, chú ý lắng
nghe, không nói chuyện riêng.
- Sinh hoạt lớp, chi đoàn: Thường xuyên, có nền nếp và chất lượng.
- Thời gian học sáng, chiều của từng mùa phải được quy định cụ thể đến từng gia
đình học sinh. Căn cứ vào thời gian học mà PHHS chủ động biết giờ đi và giờ về của con.
Cụ thể:
Thời gian

Mùa đông

Mùa hè

Lưu ý

Buổi sáng

7h15 – 11h40

7h15 – 11h40

HS phải có mặt trước 05 phút để ổn định lớp

Buổi chiều

12h45 – 17h10

12h45 – 17h10

HS phải có mặt trước 05 phút để ổn định lớp
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2. Kế hoạch hàng tháng
Tháng

Nội dung

Người thực hiện

Chủ đề:
Chào mừng Cách mạng tháng tám, Quốc khánh 02/9 và
năm học mới - Hướng ứng tháng Quốc gia về ATGT
- Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid- BGH, GVCN, ĐTN
19; chuẩn bị chu đáo cho Lễ khai giảng năm học mới trực
tuyến phấn khởi, trang trọng và an toàn.
- Xây dựng và phổ biến kế hoạch công tác GDĐĐ, GDLĐBGH, GVCN
HN, GDNGLL tới toàn thể CBGV, NV;
- Kiện toàn ban cán sự lớp, xây dựng kế hoạch giáo dục đạo
GVCN
đức; kế hoạch chủ nhiệm
- Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật trong học tập và trong các
sinh hoạt tập thể. Phổ biến Điều lệ trường PT, Nội quy nhà GVCN
trường, xây dựng quy định của lớp.
- Ổn định tổ chức lớp (cử CB lớp, phân tổ, xếp vị trí ngồi).

GVCN

- Hoàn thành công tác điều tra cơ bản đầu năm, cập nhật sổ GVCN
điểm, sổ chủ nhiệm và SĐB.
GVCN
- Các hoạt động quản lý, GDHS, đăng ký thi đua.
BGH, GVCN
9/2021

- Kiểm tra đánh giá bảo quản tài sản các lớp

BGH, GVCN, Bảo vệ

- Xây dựng quy chế thi đua khen thưởng đối với học sinh.

BGH, GVGDCD

- Triển khai hiệu quả các tiết GD luật ATGT ĐB tích hợp HS, PHHS toàn trường
trong bộ môn GDCD.
- Kí cam kết việc thực hiện ATGT (Khi học sinh quay trở
ĐTN, GVCN
lại trường học trực tiếp).
GVCN
- Tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
BGH, Ban thường trực
- Họp cha mẹ học sinh đầu năm
- Họp các trưởng ban Ban đại diện CMHS các lớp

BGH, GVCN
- Triển khai phổ biến các khoản tiền thu nộp: Học phí,
ĐTN
BHYT, ĐTN và các khoản thỏa thuận khác.
- Triển khai các hoạt động khai giảng năm học mới. Triển
ĐTN
khai thi Tìm hiểu trực tuyến.
- Triển khai nội quy nhà trường, tiêu chí chấm thi đua, phân
công trực tuần, phân công chấm thi đua, báo cáo số liệu đầu
năm, thu sổ đoàn viên khối 10.
BGH, ĐTN
- GD truyền thống nhà trường, truyền thống Cách mạng
tháng 8 và Quốc Khánh 2/9.
BGH, Đoàn TN
- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid -19
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- Tập huấn kĩ năng nghiệp vụ công tác đoàn cho Bí thư Chi Đoàn TN
đoàn.
- Tuyên truyền phổ biến giáo giục học sinh sử dụng mạng ĐTN, GVCN
xã hội an toàn và phổ biến luật An ninh mạng.
- Thực hiện giáo dục NSTLVM đối với khối 10, 11 bài 1 –
tiết 1 vào giờ SH .
- Tích cực hưởng ứng Hội thi HSG cấp thành phố

GVCN
GVCN
Toàn trường

Chủ đề: Chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô, ngày Phụ
nữ Việt Nam, hướng tới Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt
Nam 20/11.
- Các lớp, chi đoàn phát động thi đua đợt 2 hướng tới sự Các tập thể lớp
kiện kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, VN, TDTT

Đoàn trường

- Đẩy mạnh việc thực hiện nền nếp nội quy, xây dựng ý GVCN, ĐTN
thức học tập, rèn luyện.

10/2021

- Thi đua dành nhiều điểm 9, 10

Các lớp

- Thực hiện giáo dục NSTLVM đối với khối 11 bài 1 – tiết
2 vào giờ SH .

GVCN

- Đại hội Chi đoàn mẫu, Đại hội Chi đoàn đồng loạt, Đại
hội Đoàn trường.
- Chuyên đề “Học sinh Xuân Giang Văn minh - thanh
lịch”.
- Chuyên đề “Nói không với bạo lực học đường”. Triển
khai thi Tìm hiểu trực tuyến.
- Chuyên đề "Tôi yêu Hà Nội".
- Giáo dục giới tính, hội thảo CĐ “vai trò của người phụ nữ
trong xã hội hiện đại”

Đoàn TN, GVCN

- Đại hội Chi đoàn mẫu, Đại hội Chi đoàn đồng loạt, Đại
hội Đoàn trường.

Đoàn TN, GVCN
Đoàn TN, GVCN
Đoàn TN, Đ/c Hòa
ĐTN, Đ/c Huyền (CĐ)
Đoàn TN, GVCN

- Kí cam kết phòng chống ma túy
- Hoạt động nhân đạo, từ thiện
- Kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm
- Phát động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt
Nam20/11, Triển khai kế hoạch các hoạt động “Ngày hội
trải nghiệm sáng tạo” 20/11.

11/2021

Đoàn TN, GVCN
Đoàn TN, GVCN
BGH
BGH,
GVCN

Đoàn

TN,

Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm
ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
- Các lớp tiếp tục đẩy mạnh đợt thi đua thứ 2 và các hoạt Các tập thể lớp
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động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh tổ chức với mục tiêu là xây dựng khối đoàn
kết trong các tập thể, rèn luyện thân thể, các kỹ năng giao
tiếp, tổ chức các hoạt động nhóm; tìm kiếm và bồi dưỡng
năng lực và sở trường của học sinh trong các hoạt động
theo các lĩnh vực. Giáo dục tình yêu thương, thể hiện tấm
lòng biết ơn thầy cô giáo, biết ơn nhà trường và gia đình
thông qua các hoạt động như:
+ Thi đua giành nhiều giờ học tốt, tuần học tốt;

HS toàn trường

+ Thi đua học tốt giành nhiều điểm 9, 10; tích cực trong HS toàn trường
học tập và rèn luyện;
+ Có thái độ kính trọng, lễ độ với thầy cô, cha mẹ và người HS toàn trường
lớn tuổi; đoàn kết, quý mến và tôn trọng bạn bè, giúp nhau
cùng tiến bộ.
HS toàn trường
+ Không vi nội quy, không nghỉ học không có lý do.
- CĐ hưởng ứng “ngày pháp luật” 9/11. Triển khai thi Tìm
hiểu trực tuyến.
- Tổ chức “Ngày hội trải nghiệm sáng tạo” trường THPT
Xuân Giang vào ngày 20/11.
- Hội thảo “Tôn sư trọng đạo” tại các Chi đoàn.
- Tổ chức lớp Cảm tình đoàn và kết nạp đoàn viên mới đợt
1.
- Chuyên đề “trường học không khói thuốc”, phổ biến
pháp luật phồng chống tác hại thuốc lá..
- Chuyên đề “Tư vấn hướng nghiệp và khởi nghiêp”
- Phổ biến các chỉ thị, luật PC ma túy, Pháp lệnh phòng
chống HIV/AIDS, mại dâm, an ninh mạng.

HS toàn trường
Các chi đoàn - ĐTN
ĐTN, GVCN
ĐTN
ĐTN, GVCN
BGH, ĐTN, GVCN

Đoàn trường, các chi
- Tổ chức mit tinh Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và 15 đoàn
năm ngày thành lập trường long trọng, ý nghĩa và thiết BGH, ĐTN, GVCN
thực.
- Chuyên đề GDHN chủ đề 3 vào giờ chào cờ
- Thực hiện giáo dục NSTLVM đối với khối 10,11 bài 1 –
tiết 3 vào giờ SH..
- Các lớp phát động thi đua đợt 3 chào mừng kỷ niệm ngày
22/12

12/2021

ĐTN, GVCN
BGH, GVCN
ĐTN, GVCN

Chủ đề: Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập QĐND Việt
Nam, 33 năm ngày Quốc phòng toàn dân.
- Noi gương anh bộ đội Cụ Hồ, các lớp tiếp tục đẩy mạnh Các tập thể lớp
đợt thi đua thứ 3.
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- Quản lý ôn tập và kiểm tra HK1; ký cam kết thực hiện GVCN
mùa thi nghiêm túc, chất lượng.
GVCN
- Tổ chức đánh giá xếp loại hạnh kiểm HKI
BGH, GVCN
- Họp CMHS cuối kỳ

ĐTN

- Chuyên đề “Tình bạn, tình yêu của tuổi trẻ”.
- Chuyên đề kỉ niệm Ngày truyền thống Quân đội nhân dân
Việt Nam 22/12 và Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không.
Tổ chức tham quan, học tập ngoại khoá.
- Hội thu Kế hoạch nhỏ quỹ “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ
Sóc Sơn”.
- Triển khai thi Tìm hiểu trực tuyến.
- Chủ đề: Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống AIDS.

GVCN, ĐTN, HS
HĐSP, BGH
BGH, GVCN
ĐTN, GVCN

- Chủ đề: Sử dụng mạng xã hội, văn minh, hiệu quả, an
toàn.
- Tiếp tục triển khai theo kế hoạch GDHN chủ đề 4 vào giờ
ĐTN, GVCN
chào cờ
- Kỷ niệm ngày 22/12: Chúng em cũng là chiến sĩ
- Tiếp tục triển khai theo kế hoạch hội thảo GDNGLL chủ
đề 4
BGH, GVCN
Chủ đề: Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Thủ đô và đất
nước đổi mới.
- Các lớp phát động đợt thi đua thứ 4 trong chuỗi hoạt động Các tập thể lớp
Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Thủ đô và đất nước đổi
mới.
GVCN, GVBM
- Hoàn thành điểm vào sổ các lớp HK1.
BGH, ĐTN, GVCN
- Chống tư tưởng dã đám sau khi kết thúc HK1 và Tết NĐ
BGH, ĐTN, GVCN
- Tuyên truyền về Nghị định cấm đốt pháo của Chính phủ,
kí cam kết. Truyền thông về thực hiện ATVS thực phẩm.
1+2/2022
BGH, ĐTN, GVCN
- Tăng cường công tác quản lý HS trước và sau Tết NĐ.
- Xét chọn HS có HCĐBKK và HS ghèo vượt khó để nhận BGH, ĐTN, GVCN
quà hỗ trợ nhân dịp đón Tết cổ truyền. Tổ chức trao quà HĐSP
cho HS có HCĐBKK và HS nghèo.
- Chuyên đề GDHN chủ đề 5 giờ chào cờ

ĐTN, GVCN

- Chuyên đề GDHN chủ đề 6 giờ chào cờ
- Chuyên đề GDNGLL chủ đề 6 giờ chào cờ
- Bàn giao tài sản lớp học trước khi nghỉ Tết.

BGH, GVCN, Bảo vệ

- Các hoạt động Tết trồng cây .

BGH
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- Tổ chức liên hoan văn nghệ gặp mặt đầu xuân, tổng kết BGH, BĐD, GVCN
đợt thi đua Học kỳ I
BGH, BV, Lớp, HC
- Thực hiện giáo dục NSTLVM đối với khối 10,11 bài 2 –
GVCN
tiết 2 vào giờ SH
- Sơ kết thi đua học kỳ 1, rút kinh nghiệm hoạt động cho BGH, ĐTN, GVCN
học kỳ 2.
- Duy trì nề nếp của đoàn viên thanh niên, chống dã đám
ĐTN
trước và sau Tết.
ĐTN, GVCN
- Chuyên đề “tình bạn, tình yêu của tuổi trẻ”,
ĐTN, GVCN
- CĐ: Tuyên truyền phổ biến thực hiện nghiêm công tác
PCCC, Pháo nổ, ANTT,…
- Tổ chức hoạt động ngoại khoá nhân dịp Tết nguyên đán.
- Văn nghệ "Mừng Đảng - Mừng Xuân”.
- CĐ: Tuyên truyền phổ biến thực hiện nghiêm công tác
PCCC, Pháo nổ, ANTT,…
- Phát động thi đua chào mừng 92 năm ngày thành lập
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

BGH, ĐTN, GVCN
ĐTN
BGH, GVCN, ĐTN
ĐTN, GVCN

- Tuyên truyền ATGT, phổ biến GD pháp luật.
BGH, ĐTN, GVCN
Chủ đề: Tháng Thanh niên 2022, xây dựng tổ chức Đoàn
thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh, xứng
Các tập thể lớp
đáng là đội tiên phong của Thanh niên Việt Nam.
ĐTN
- Tổ chức các hoạt động VN, TDTT
- Triển khai hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp cho HS, BGH, GVCN 12,
CMHS khối 12; hướng dẫn làm hồ sơ thi TN, hồ sơ thi BGH
tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2022.
- Hoạt động GDHN chủ đề 7 vào giờ chào cờ

3/2022

- Thực hiện giáo dục NSTLVM đối với khối 10,11 bài 3 –
tiết 1 vào giờ SH
- Tổ chức hội thảo GDNGLL chủ đề 7 vào giờ chào cờ
- Kết nạp đoàn viên đợt 3
- Hội thảo chào mừng ngày 8/3
- Thực hiện chuyên đề các môn văn hoá thi THPT Quốc gia
2022 ( Môn Toán).
- Hội thảo chào mừng 8/3 tại Chi đoàn. Kết nạp đoàn viên
mới đợt 2.
- Hoạt động trải nghiệm cắm trại cho học sinh toàn trường
- Tham gia Ngày Đoàn viên do Huyện đoàn Sóc Sơn tổ
chức.

GVCN
ĐTN
Các chi đoàn
BGH, ĐTN, GVCN
Tổ Toán - Tin
ĐTN
BGH, ĐTN, GVCN
ĐTN, GVCN
ĐTN, GVCN,
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- CĐ: Phòng chống tham nhũng và tìm hiểu pháp luật về GVGDCD
tham nhũng
- Thực hiện công trình thanh niên: hoàn thiện đoạn đường ĐTN, GVCN
sáng - xanh - sạch - đẹp.
ĐTN, GVCN
- CĐ “ Phòng chống tác hại ma túy, HIV/AIDS”
Chủ đề: Chào mừng ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và
ngày Quốc tế lao động 01/5 và với nhan đề “Hành trang
cho tương lai”.
- Mục tiêu là làm rõ ý nghĩa lịch sử của chiến thắng lịch sử
30/4/1975; vai trò, trách nhiệm của HS, SV Việt Nam trong
thời kỳ HĐH, CNH đất nước hiện nay, góp phần xây dựng
đất nước Việt Nam tươi đẹp hơn, rạng rỡ hơn.

BGH, ĐTN,GVCN

- Tăng cường quản lý ôn thi tốt nghiệp khối lớp 12; ôn thi
cuối năm đối với các khối lớp.
Các tập thể lớp
- Hoàn thiện việc thu nộp hồ sơ đăng ký thi TN THPT 2022

4/2022

- Học sinh ký cam kết thực hiện mùa thi nghiêm túc, chất BGH, GV
lượng, hiệu quả.
BGH, QLT, VP
- Học sinh khối 12 làm bản tự kiểm điểm cá nhân, tự đánh GVCN, ĐTN, HS
giá kết quả học tập và rèn luyện trong học kỳ II và cả năm;
lớp, GVCN nhận xét, đánh giá và đưa ra dự kiến hạnh kiểm
GVCN, BGH
HKII và cả năm và dán trên bảng tin để CBGV, NV bổ
sung ý kiến, đánh giá (hoàn thành ngày …). Xét hạnh kiểm
K12.
- Các hoạt động quản lý, GD HS của lớp.
- Chuyên đề GDHN chủ đề 8 giờ chào cờ
- Chuyên đề GDNGLL chủ đề 8 giờ chào cờ
- Thực hiện giáo dục NSTLVM đối với khối 10,11 bài 3 –
tiết 2 vào giờ SH

GVCN 10, 11

- Thực hiện chuyên đề các môn văn hoá thi TN THPT 2022
(Môn Văn).
- Thực hiện chuyên đề các môn văn hoá thi TN THPT
2022 (Môn Ngoại Ngữ).
- Thi tìm hiểu pháp luật cấp lớp, cấp trường, cấp cụm.
- Duy trì nề nếp đoàn viên thanh niên. Tuyên truyền kỉ ĐTN, chi đoàn
niệm 30/4 và 1/5.
- Thực hiện chuyên đề ôn tập các môn văn hoá thi TN
THPT 2022.
- Rà soát, kiểm tra hồ sơ sổ sách đoàn của các Chi đoàn và
Đoàn trường.
- CĐ: Phòng chống tham nhũng và tìm hiểu pháp luật về
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tham nhũng
- Thu kế hoạch nhỏ đợt 2.
Chủ đề: Kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính
yêu 19/5/1890-19/5/2022; đẩy mạnh phong trào “Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Các lớp tiếp tục đẩy mạnh đợt thi đua thứ 6, tích cực Các tập thể lớp
chuẩn bị cho công tác tổng kết năm học;
- Quản lý ôn tập TN lớp 12.
- Các hoạt động quản lý, GD HS.
- Hoàn thiện hồ sơ thi TN THPT 2022.
- Quản lý ôn tập và kiểm tra HK2.
- Xét duyệt HK khối 10 và 11

BGH, VP, GVCN 12
Toàn trường
BGH,GV,GVCN,VP
BGH, QLT, GV

BGH, GV, GVCN
- Hoàn thành đánh giá xếp loại HS năm học. Hoàn thành hồ
BGH, GV, GVCN
sơ HS, bàn giao hồ sơ cho VP.
- Họp CMHS cuối năm học.

5/2022

BGH, GVCN, BĐD
- Triển khai kế hoạch hoạt đồng hè; lên lịch hoạt động hè
ĐTN
2021.
- Kiểm tra đánh giá bảo quản và bàn giao tài sản các lớp BGH, ĐTN, GVCN,
Bảo vệ
cho nhà trường.
- Thực hiện tốt tiết GDHN chủ đề 9 vào giờ chào cờ

BGH, GVCN

- Chuyên đề GDNGLL chủ đề giờ chào cờ

ĐTN, GVCN

- Thực hiện chuyên đề các môn văn hoá thi TN THPT 2022
Tổ Tự nhiên 1, 2
( Tổ hợp - KHTN).
- Thực hiện chuyên đề các môn văn hoá thi TN THPT 2022
( Tổ hợp - KHXH).
- Chuyên đề kỉ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 và
kỷ niệm sinh nhật Bác.
- Đánh giá, phân loại đoàn viên cuối năm học.
- Hoàn thành trả sổ đoàn viên và trao thẻ đoàn viên cho học
sinh khối 12.
- Sơ kết thi đua học kỳ 2 và cả năm học. Hoàn thiện hồ sơ
thi đua gửi Đoàn cấp trên.
- Tổ chức Bế giảng năm học và Chia tay học sinh khối 12.

Tổ Xã hội 1, 2
BGH, ĐTN, GVCN
ĐTN
ĐTN

- Chuyển sinh hoạt cho đoàn viên về sinh hoạt hè tại địa
phương.
Chủ đề: Mùa hè xanh – Mùa hè tình nguyện
6/2022

- Học sinh tham gia các hoạt động hè tại địa phương; góp
phần xây dựng đời sống văn hóa nơi cư trú và tổ chức sân

BGH, ĐTN, GVCN

16

chơi lành mạnh cho các em thiếu nhi trong mùa hè 2022;
- Tham gia sinh hoạt các CLB tại trường.
- Thực hiện hiệu quả các tiết GDNGLL theo chủ đề “mùa BGH, ĐTN
hè tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.
- Triển khai các hoạt động trong chiến dịch Thanh niên tình ĐTN, GVCN
nguyện hè 2022: hỗ trợ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và tiếp
sức mùa thi Tốt nghiệp THPT 2022
ĐTN, GVCN
- Tuyên truyền, phát động ĐVTN hưởng ứng Ngày môi
trường thế giới bằng cách tham gia vệ sinh môi trường tại
nơi cư trú.
Chủ đề: Tháng 7 Tháng tri ân

7/2022

- Phối hợp với Đoàn xã Xuân Giang các hoạt động nhân kỷ
niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7: dọn dẹp, vệ
sinh nghĩa trang liệt sĩ xã Xuân Giang; thăm hỏi, tặng quà BGH, ĐTN, GVCN
các gia đình chính sách và người có công với cách mạng;
dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa
trang liệt sĩ xã Xuân Giang.

3. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học
thân thiện học sinh tích cực”
- Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả cuộc vận động chống tiêu
cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, tiếp tục thực hiện các cuộc vận động.
- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất,
lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ
quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi
phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo. Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Nhà giáo Thủ đô
giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt”.
- Tiếp tục triển khai các biện pháp giảm tỉ lệ học sinh yếu, học sinh bỏ học, bàn giao
chất lượng giáo dục từ lớp dưới lên lớp trên, không để học sinh ngồi sai lớp; tổ chức nhiều
hoạt động nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 22/7/2008 và Kế hoạch số 307 ngày
22/7/2008 của Bộ trưởng BGDĐT phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cần chú trọng các hoạt động: Giáo dục đạo đức, kĩ
năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc
ứng xử văn hoá; đồng thới chú trọng chất lượng các tiết dạy về nếp sống thanh lịch, văn
minh người Hà Nội; Chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng trong giáo dục đạo đức
và kĩ năng sống cho học sinh.
- Đẩy mạnh phong trào xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, đủ nhà vệ sinh sạch sẽ
cho học sinh và giáo viên. Thường xuyên tổ chức lao động vệ sinh môi trường, giáo dục các
em biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, trường lớp và bảo vệ môi trường. Giáo dục học sinh hạn
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chế tối đa ăn quà vặt, vứt giấy rác bừa bãi trên sân trường và trong lớp học, làm tốt công tác
bảo quản và giữ gìn nhà vệ sinh tập thể, bảo vệ của công.
- Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống vào nhà trường. Tổ chức các hoạt
động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn hoá, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca,
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà
trường và địa phương. Hướng dẫn để học sinh chủ động tổ chức, điều khiển các hoạt động
tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
- Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới gọn nhẹ, vui tươi, tạo không khí phấn khởi cho
học sinh bước vào năm học mới.
Nơi nhận:
- Hiệu trưởng (để báo cáo)
- Phó HT (để phối hợp)
- Bí thư Đoàn trường (thực hiện)
- GVCN (thực hiện)
- Đăng website
- Lưu VP

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lê Hồng Quang
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