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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƢỜNG THPT ĐA PHƢỚC 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Bình Chánh, ngày 24 tháng 3  năm 2018 
KẾ HOẠCH 

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

THÁNG 4,5/2018 

I/ SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1,2,3/2018:  

1/ Về kỷ luật học sinh: (tính đến ngày 24/3/2018) 

- Về chuyên cần: 

+ Số lượt đi trễ:    907 lượt  (tăng so với cùng kỳ là: 819 lượt) 

+ Số lượt vắng:    1475 lượt (giảm so với cùng kỳ là: 2131lượt) 

 Buổi sáng có phép:  551; không phép: 315 

 Buổi chiều có phép: 434; không phép: 175 

- Về tác phong:  

+ Một số học sinh chưa ý thức vào lớp buổi sáng trước 6:45 phút, đứng trước hành lang các 

lớp học, thậm chí còn ăn sáng ở căn-tin  

+ Nhiều học sinh nữ chưa giữ đúng tác phong khi mặc áo dài (vén tà áo, xắn tay áo, mặc áo 

khoác,…) 

2/ Về cơ sở vật chất:  

- Các lớp cần có ý thức tiết kiệm điện tốt hơn (không mở đèn khi đủ ánh sáng tự nhiên, tắt cầu 

dao điện khi ra khỏi lớp) 

- Các phòng chức năng (hội trường A, B, phòng họp,…) tình trạng bàn ghế sau các sự kiện còn 

chậm được sắp xếp đúng vị trí. 

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

- Tính đến 24/3/2018 có tổng số tiết nghỉ là 174 tiết (tăng so với cùng kỳ là: 125 tiết); có dạy 

thay 111 tiết; HS tự quản là 57 tiết. Lý do tăng: GV dự tập huấn STEM, các hoạt động chung 

của ngành, lý do riêng của GV. 

4/ Về sự phối hợp giữa các bộ phận:  

- 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. 

- GVCN làm việc kỹ hơn với số học sinh chưa đóng các khoản ở học kỳ 2. 

5/ Chuẩn bị kiểm tra hồ sơ học vụ - thƣ viện – thiết bị: (vào ngày 03/04/2018) 

- Học bạ HS khi hoàn tất năm học: Chốt trang 3 (GVCN 10), chốt trang 5 (GVCN 11, sau khi 

học sinh có kết quả thi Nghề PT); chốt trang 7 (GVCN 12) 

- GVCN, GVBM: Chỉnh sửa các thông tin trong học bạ (nếu có) phải đúng quy định (làm theo 

quy định, không làm theo ý mình). 

- Lưu ý: Nhiệm vụ giảng dạy, công tác GVCN chỉ kết thúc sau khi học sinh thi lại có kết quả, 

cập nhật kết quả vào học bạ xong. 

* Phụ trách các bộ phận: Học vụ, Thư viện, Thiết bị, Giám thị chuẩn bị báo cáo cuối năm 

đúng thời gian, theo biểu mẫu chung. 

II/ KẾ HOẠCH THÁNG 4,5/2018: 

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

THÁNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGƢỜI  THỰC HIỆN Điều chỉnh 

Đánh giá 

4/2018 - GVCN giáo dục HS ý thức chấp hành 

nội quy khi tham gia kiểm tra HKII, 

tránh việc phải xếp hạnh kiểm Yếu khi 

HS vi phạm quy chế thi. 

- GVCN: sinh hoạt kỹ quy 

chế kiểm tra trong tiết 

SHCN 

- Giám thị: sinh hoạt trong 
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- GV dạy nghề hoàn tất hồ sơ dự thi nghề 

PT cho HS lớp 11 vào cuối tháng 

4/2018 (dự kiến: 12/5/2018) 

nội dung tiết SHDC trước 

tuần KT. 

- Phối hợp GV Tin học và 

GVCN. 

5/2018 - (Dự kiến) Xét duyệt hạnh kiểm HS 

13:30 ngày 08/5/2018 

- Giáo viên chủ nhiệm lập hồ sơ cho học 

sinh rèn luyện hè (nếu có); hoàn chỉnh 

hồ sơ dự thi thi THPT quốc gia 2018 

- GVCN kiểm tra chéo hồ sơ, học bạ các 

lớp (Sau khi GVBM, GVCN vào điểm, 

nhận xét xong) 

- Lễ tổng kết năm học (dự kiến 

21/5/2018), Lễ tri ân và trưởng thànnh 

cho học sinh lớp 12 (dự kiến 

18/6/2018) 

- GVCN phối hợp với giám 

thị. 

- GVCN thực hiện và nộp 

các biểu mẫu cho phòng 

học vụ. 

- GVCN lớp 10 và 11 gửi 

lại Sổ chủ nhiệm cho 

phòng học vụ sau khi họp 

CMHS cuối năm. 

 

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 

4/2018 - Chuẩn bị phòng ốc, công tác tổng vệ 

sinh phục vụ cho đợt kiểm tra tập trung 

HKII (23/4 – 28/4/2018), lưu ý 04 

phòng không thường dùng (từ 29 đến 

32). 

- Điều chỉnh, bổ sung những nội dung 

sau khi tự kiểm tra chéo hồ sơ học vụ, 

thư viện, thiết bị; chuẩn bị đón đoàn 

kiểm tra: 8 giờ 00 ngày 03/04/2018; đi 

kiểm tra: 05/04/2018 

- Nhân viện điện nước, 

phục vụ, tổ giám thị,  phối 

hợp với GVCN thực hiện. 

- Phòng học vụ, các bộ phận 

liên quan thực hiện theo 

nội dung biên bản. 

 

5/2018 - Thống kê, báo cáo các thiết bị hư hỏng, 

cần thay thế cho năm học mới. 

- Chuẩn bị CSVC cho kỳ thi thử THPT 

(giữa tháng 05/2018) 

- Niêm phong và bảo quản tài sản hiện 

có trước và trong đợt nghỉ hè. 

- Chuẩn bị CSVC cho đợt ôn tập thi 

THPT 2017 (21/5 – 22/6/2018) 

- Tổ bảo vệ và trưởng các 

phòng ban. 

- Theo phân công nhân sự 

của từng kế hoạch. 

- Các phòng ban có tài sản 

không dùng trong đợt nghỉ 

hè. 

 

 

 

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 

 


