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Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2010-2011; Căn cứ kế hoạch chuyên 

môn năm học 2010-2011 và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Sở 
Giáo dục và đào tạo Bến Tre. 

Xét đề nghị của các chi hội phụ huynh các lớp và Ban đại diện Hội cha mẹ 
học sinh nhà trường; Xét nguyện vọng của học sinh khối 12; Xét tình hình thực tế 
chất lượng học sinh khối 12, cơ sở vật chất thiết bị nhà trường; Theo đề nghị của 
các  nhóm trưởng chuyên môn, các đồng chí giáo viên dạy bộ môn: về việc tổ chức 
ôn tập, củng cố kiến thức cũ và bồi dưỡng học sinh dự thi tốt nghiệp THPT của lớp 
12, và nhu cầu học thêm của HS khối 10 và 11. 

Bộ phận chuyên môn nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho đối tượng 
trên theo lịch cụ thể như sau: 
  
  I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 
    1. Năm học 2011 - 2012 nhà trường có Tổng số CBGV : 61 đ/c. Trong đó: Số 
giáo viên trực tiếp giảng dạy : 49 
    2. Biên chế lớp học : Tổng số học sinh : 913 em. 
      Chia thành: 23 lớp. Trong đó: Khối 12 : 7 lớp, khối 11: 8 lớp, khối 10 : 8 lớp. 
    3. Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm và học thêm. 
  - Tổng số phòng học kiên cố: 15 phòng ( khối 12: 07 phòng có thể học buổi chiều). 
  - Có đủ bàn ghế giáo viên và học sinh có điện sáng, quạt mát. SGK,Tài liệu, Đồ 
dùng phục vụ Dạy - Học tương đối đầy đủ.  
   4. Thuận lợi, khó khăn: 
     @ Thuận lợi : 
   - Ban đại diện Cha mẹ học sinh quan tâm đến sự nghiệp Giáo dục.Học sinh có nhu 
cầu học thêm để củng cố và nâng cao kiến thức. Tình hình đạo đức học sinh: hầu 
hết các em học sinh là con em nông dân có bản chất cần cù chịu khó trong lao động 
và học tập, có lối sống đạo đức trong sáng, lành mạnh. 
  - Số phòng học và bàn ghế tương đối đủ cho học thêm. Vì vậy, nhà trường có điều 
kiện để tổ chức dạy thêm, học thêm – từ đó, để nâng cao chất lượng đại trà, củng cố 
kiến thức, ôn thi TN, ĐH cho HS. 
 - Về đội ngũ CBGV: 
     + 100 % đạt chuẩn và trên chuẩn. Tất cả đều có ý thức nghề nghiệp, có lòng 
nhiệt tình và say mê trong công tác, luôn gần gũi và yêu thương học sinh. Có thái độ 
đúng mực và gần gũi với nhân dân.                                                                              
    + Hàng năm tham gia đầy đủ và đạt chất lượng các lớp chuyên đề thay sách giáo 
khoa và đổi mới phương pháp Dạy-Học.                                                               



    + Nhiều giáo viên có bề dày kinh nghiệm trong giảng dạy là nòng cốt ở các môn 
học, là cơ sở để nâng cao hiệu quả dạy và học.Có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau 
trong giảng dạy và các hoạt động khác. 
    - Những năm gần đây, Hội cha mẹ học sinh thực sự có nhiều hoạt động thiết thực 
tạo khí thế phấn khởi trong Dạy- Học. Hội khuyến học Huyện thường xuyên quan 
tâm đến đối tượng học sinh khá, giỏi và đặc biệt chăm lo đến học sinh có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn. Hội luôn gần gũi để động viên các tầng lớp nhân dân cùng quan 
tâm đến giáo dục. 

@ Khó khăn                                                                                         
   - Một số gia đình phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em 
mình, còn có sự khoán trắng cho nhà trường trong việc giáo dục học sinh. Một số 
gia đình sự đầu tư cho con em đến trường để ôn tập, học bồi dưỡng- củng cố và 
nâng cao kiến thức còn hạn chế. 
   - Một số học sinh lơ là trong việc học tập, nên những kiến thức cơ bản ở các lớp 
dưới còn hổng nhiều dẫn đến khó khăn cho việc tiếp thu và chiếm lĩnh kiến thức ở 
các lớp tiếp theo. 

Trước tình hình thuận lợi- khó khăn trên, trong công tác chuyên môn và để 
đảm bảo mục tiêu nhiệm vụ năm học cần có kế hoạch và biện pháp sau đây: 
  
     II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Nhiệm vụ   
Tiếp tục chấn chỉnh và tăng cừơng kỷ cương, nền nếp trong Dạy – Học. Quán 

triệt nguyên lý giáo dục “ Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp lao động sản xuất, 
lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường gắn liền giáo dục gia đình và 
giáo dục xã hội” đã được qui định tại luật giáo dục năm 2005. Xây dựng môi trường 
giáo dục lành mạnh. Coi việc dạy – học thêm là nhiệm quan trọng của người giáo 
viên trong việc nâng cao chất lượng học sinh đại trà.  

2. Biện pháp  
Tổ chức họp phụ huynh thông báo kế hoạch dạy thêm – học thêm để phụ 

huynh học sinh nắm bắt được để động viên con em mình tham gia học thêm nhằm 
nâng cao chất lượng học tập củ các em. 

Nhà trường thông báo dưới cờ vào thứ hai đầu tuần về việc học thêm để các 
em, phụ huynh và các Chi hội phụ huynh, Hội phụ huynh trường  tự nguyện làm 
đơn xin học thêm.  

BGH làm tờ trình gởi UBND Huyện xin chủ trương về việc: Tổ chức dạy – 
học thêm. ( Theo công văn số 1151/ SGD & ĐT- KHTC ngày 31.8.2011 của Sở 
giáo dục và đào tạo Bến Tre.) 

Nhà trường thông báo đến từng giáo viên học sinh tác hại của việc dạy thêm 
học thêm tràn lan, không có tổ chức, không được các cơ quan giáo dục quản lí. 

Về công tác giảng dạy. 
Thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ, Sở giáo dục về việc dạy thêm – 

học thêm. Thực hiện tốt cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và 
bệnh thành tích trong giáo dục”. Trên cơ sở những qui định của nhà nước và kế 
hoạch, nhiệm vụ năm học của nhà trường, chuyên môn yêu cầu: 
     a. Về hồ sơ: để làm tốt công tác giảng dạy, mỗi giáo viên phải có đủ chủng loại 
hồ sơ về dạy thêm- học thêm theo qui định. Đảm bảo khoa học, có chất lượng.  

Biện pháp: 



Để có đủ hồ sơ, phụ trách chuyên môn ( Phó Hiệu trưởng ) thông báo cụ thể 
đến từng giáo viên trong cuộc họp chuyên môn đầu năm học. Đặc biệt lưu ý Giáo án 
dạy bồi dưỡng  HS đại trà. 

Tổ chuyên môn sinh hoạt và bàn biện pháp giảng dạy học sinh đại trà. 
BGH cùng Tổ chuyên môn họp bàn các giải pháp dạy – học thêm. 
Hàng tuần, hàng tháng Ban giám hiệu đột xuất kiểm tra giáo án dạy thêm của 

giáo viên trên lớp. 
b. Về chất lượng Dạy - Học. 
100% giáo viên soạn bài đầy đủ, chi tiết giáo án trước khi lên lớp. Dạy đúng, 

đủ chương trình không cắt xén buổi dạy theo thời khoá biểu dạy thêm. Giáo viên lên 
lớp quan tâm kiểm tra bài học, bài làm ở nhà của học sinh,quan tâm giúp đỡ những 
học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức tốt cho học sinh khối lớp 12 học 
thêm có chất lượng và đạt hiệu quả cao để các em chuẩn bị cho thi TN- THPT và thi 
Đại học, Cao đẳng. 

Biện pháp cụ thể. 
- Đầu năm học nhà trường tổ chức rà soát, kiểm tra phân loại học sinh giỏi, 

trung bình, yếu - kém và lập danh sách chuẩn bị thành lập lớp học phụ đạo, bồi 
dưỡng nâng cao chất lượng đại trà. Có kế hoạch phân công GV dạy. Ban giám hiệu 
kiên quyết xử lý các hiện tượng vi phạm điều lệ nhà trường, nội qui, qui chế chuyên 
môn. 

- Đầu năm học các Tổ nhóm rà soát chuyên đề, các qui định của Bộ, Sở về 
DTHT. 

- Tổ trưởng, nhóm trưởng có trách nhiệm thường xuyên theo dõi tình hình 
giảng dạy của nhóm, tổ mình để có biện pháp giúp đỡ, nắm bắt tình hình thực hiện 
chương trình : dạy đúng, đủ, không dồn ép, không cắt xén chương trình. 

- BGH thường xuyên dự giờ đột xuất trong tuần (không chỉ giờ dạy chính khoá 
mà cả giờ dạy – học thêm) để có biện pháp điều chỉnh cho phù hợp, nắm bắt tình 
hình giảng dạy của từng giáo viên để kết hợp tổ chức bồi dưỡng, rút kinh nghiệm: 
nắm bắt điểm mạnh, điểm yếu để khắc phục và phát huy. Kiểm tra đột xuất bài soạn 
trên lớp. 

-Tổ, nhóm trao đổi những vớng mắc về kiến thức, phương pháp Dạy- Học 
thêm. Từ đó, có sự thống nhất chung trong Tổ, nhóm. 

- Tổ chức họp phụ huynh: Thông báo toàn bộ nội dung công việc và kế hoạch 
đầu năm, thông báo kết quả khảo sát chất lượng đầu năm để các bậc phụ huynh nắm 
bắt và cùng với nhà trường có biện pháp giúp các em học tập có kết quả tốt 

  
    III. ĐỐI TƯỢNG HỌC THÊM  
     Học sinh khối 12 là chủ yếu, khối 10 và 11 chỉ dạy thêm ở một số môn:   

(Do không đủ phòng học ). 
      

    IV. LỊCH TRIỂN KHAI  
1. Thời lượng: Mỗi môn học tối đa 2 tiết/tuần. 
Buổi học:  Sáng từ tiết 1 đến tiết 3 - Chiều từ tiết 2 đến hết tiết 5.          
2. Nội dung tập trung dạy và học . 

 - Củng cố kiến thức các nội dung đã học năm học trước và trong học kỳ 1. 
 - Phát triển nâng cao, rèn luyện kỹ năng làm bài tiếp cận kiến thức thi TN-
THPT , thi đại học và cao đẳng. 



          3. Môn học: Theo thống nhất giữa HS, GVCN và GVBM 
          4.  Mức thu, chi 

Theo thỏa thuận của PHHS và quy định thu chi dạy thêm, học thêm của 
UBND Tỉnh Bến Tre. 

a) Thu : Dạy thêm do nhà trường sắp xếp tăng tiết : 1.500 đồng / tiết / HS 
b) Chi: - 80% cho GV trực tiếp giảng dạy ( Trả theo tiết dạy ). 

 - 15 % cho công tác quản lý: BGH,GVCN và các bộ phận liên quan. 
 - 05% chi điện, nước, hao mòn, CSVC 

    V. PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY, THỜI KHÓA BIỂU: BGH chịu trách nhiệm 
phân công,sắp xếp và theo dõi. 
  Kế hoạch này được thông qua Hội đồng sư phạm nhà trường và thống nhất thực 
hiện ngay từ đầu năm học 2011-2012. 
 
                                                                       

 
                                                                              KT HIỆU TRƯỞNG 
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         Nơi nhận: 
    - UBND Huyện Bình Đại ( Xin chủ trương ) 
    - Sở GD và ĐT Bến Tre ( Để báo cáo ) 
    - Hội đồng trường  ( Để báo cáo ) 
    - Các tổ chuyên môn ( Thực hiện ) 
    - Lưu                                                                                                  

        
  
 


