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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƢỜNG THPT ĐA PHƢỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Bình Chánh, ngày 29 tháng 12 năm 2017 
KẾ HOẠCH 

QUẢN LÝ VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ KỶ LUẬT HỌC SINH 

THÁNG 1,2,3/2018 

I/ SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HKI:  

1/ Về kỷ luật học sinh: (tính đến ngày 28/12/2017) 

- Về chuyên cần: 

+ Số lượt đi trễ:  1042 (Giảm so với HKI 2016 – 2017 là 1209 lượt) 

+ Số lượt vắng:   1972 (Giảm so với HKI 2016 – 2017 là 3613 lượt) 

Có phép: 1403  Không phép: 569 

 

- Về tác phong:  

+ Về trang phục, đầu tóc, giầy dép: 50 lượt vi phạm/ tuần 

+ Một số học sinh còn chạy xe trong sân trường; chạy giỡn đá banh sai nơi quy định 

- Về vệ sinh lớp: Các lớp có tiến hành vệ sinh định kỳ, đảm bảo cho các đợt kiểm tra 

tập trung; tuy nhiên sàn hành lang và phòng học một số lớp chưa cạo sạch vết kẹo cao 

su. 

 Học kỳ 1 thực hiện đều đặn việc báo cáo thi đua khen thưởng các lớp, trao CỜ 

LUÂN LƯU theo định kỳ hàng tuần 

 Việc tự quản của học sinh ở lại buổi trưa chưa tốt, gây ồn và sử dụng diện lãng 

phí. 

 

2/ Về cơ sở vật chất:  

- Việc tiết kiệm điện nước trong sinh hoạt chưa đạt hiệu quả như mong muốn;  

- Phòng học các lớp vẫn còn tình trạng quên tắt đèn quạt, đóng cầu dao khi ra khỏi 

phòng. 

3/ Về ngày giờ công giáo viên – nhân viên:  

- Tính đến 28/12/2017 có tổng số tiết nghỉ là 268 tiết (năm 2016: 282 tiết) ; dạy thay 

142 (năm 2016:151 tiết), tiết; còn lại giám thị giữ lớp hoặc học sinh tự quản 111 tiết, 

học sinh nghỉ là 12 tiết; số tiết dạy bù là 34 , năm 2016: 20 tiết. 

- Số tiết bằng cùng kỳ năm học trước; phần lớn xin phép hợp lý, một số ít nộp đơn trễ 

nhưng vẫn đảm bảo các thông tin về người dạy thay và có lý do rõ ràng. 

4/ Về sự phối hợp giữa các bộ phận:  

- Giám thị và giáo viên bộ môn có phối hợp với GVCN xử lý học sinh vi phạm qua 

thông tin Sổ theo dõi nội quy và các báo cáo định kỳ; tuy nhiên hiệu quả chưa cao 

chưa đạt chỉ tiêu chung của nhà trường. 

- Giáo viên chủ nhiệm cần tăng cường phối hợp với bộ phận tài chánh – giáo vụ, bộ 

phận giám thị, để hoàn thành các biểu mẫu báo cáo cũng như các yêu cầu công tác 

giáo dục học sinh. 
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II/ KẾ HOẠCH THÁNG 1,2,3/2018: 

1/ Kế hoạch quản lý về kỷ luật học sinh: 

THÁNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC PHỐI HỢP THỰC HIỆN GHI CHÚ 

1/2018 - Giáo dục cho học sinh ý thức thực 

hiện nội quy nhà trường trước và sau 

Tết  nguyên đán; tránh các tệ nạn về 

cờ bạc, trò chơi bạo lực; giữ gìn an 

ninh trường học, an toàn sức khỏe 

- Phối hợp với Đoàn TN  

2/2018 - Giáo viên chủ nhiệm theo dõi sát sĩ 

số và kỷ luật học sinh sau đợt nghỉ 

Tết nguyên đán. 

- Sơ kết thi đua các lớp tháng 1 và 

2/2018 

- Phối hợp giữa GVCN và 

giám thị. 

- Phối hợp giữa giám thị 

và học vụ 

 

3/2018 - Giáo dục ý thức chấp hành nội quy 

khi tham gia kiểm tra giữa HKII 

- Sơ kết thi đua các lớp tháng  3/2018. 

- Phối hợp giữa giám thị 

và học vụ 

- Phối hợp với Đoàn TN. 

 

 

2/ Kế hoạch quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị, dồ dùng dạy học: 

 

THÁNG NỘI DUNG NGƢỜI THỰC HIỆN Điều chỉnh 

Đánh giá 

1/2018 - Kiểm kê và báo cáo tài sản theo định 

kỳ hàng năm (trước 00 giờ ngày 

01/01/2018) 

- Kiểm tra thiết bị PCCC  

- Phối hợp giữa trưởng 

các phòng ban và Tổ 

bảo vệ. 

- Ban an toàn trường học 

 

2/2017 - Niêm phong và bảo quản tài sản 

hiện có trước và trong Tết nguyên 

đán & rà soát, kiểm tra tình trạng 

CSVC sau đợt nghỉ Tết. 

- Thay bóng đèn các phòng học theo 

định kỳ 

- Phối hợp giữa Tổ bảo vệ 

và, nhân viên kỹ thuật. 

 

 

- Nhân viên kỹ thuật. 

 

3/2017 - Chuẩn bị CSVC kiểm tra giữa HKII. 

- Kiểm tra thiết bị PCCC và báo cáo 

về công tác PCCC theo định kỳ. 

- Ban an toàn trường học 

và Tổ bảo vệ 

 

Nơi nhận:  

- Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên trực 

giám thị, nhân viên văn phòng, nhân 

viên kỹ thuật, để “thực hiện”. 

- Lưu VT. 

 KT. HIỆU TRƢỞNG 

PHÓ HIỆU TRƢỞNG 

 

Nguyễn Văn Hiền 

  


