
 1 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT ĐA PHƯỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  20  tháng 12  năm 2017 

KẾ HOẠCH 

Xét duyệt 2 mặt học lực và hạnh kiểm của học sinh 

Học kỳ 1, năm học 2017 – 2018 

 

I. THỜI GIAN:  13 giờ 30 phút ngày 04/01/2018 (thứ năm) 

II. ĐỊA ĐIỂM& THÀNH PHẦN THAM DỰ: 

Phần 1: Thống nhất các nội dung liên quan đến xét duyệt hạnh kiểm học sinh: 

(Tại hội trường B) 

1/ Căn cứ vào thông tư 58: Điều 4. Tiêu chuẩn xếp loại hạnh kiểm (giáo viên nghiên cứu 

thật kỹ, áp dụng đúng, vận dụng theo hướng đảm bảo cho công tác giáo dục học sinh).  

Hạnh kiểm được xếp thành 4 loại: Tốt (T), khá (K), trung bình (Tb), yếu (Y) sau mỗi học 

kỳ và cả năm học. Việc xếp loại hạnh kiểm cả năm học chủ yếu căn cứ vào xếp loại hạnh 

kiểm học kỳ II và sự tiến bộ của học sinh. 

2/ Giáo viên chủ nhiệm linh động giải quyết các trường hợp cần trao đổi về hạnh kiểm 

học sinh với giáo viên làm công tác giám thị và ban giám hiệu (thầy Nguyễn Văn Hiền – 

P.HT – Phụ trách thi đua và khen thưởng học sinh). 

Phần 2: Xét duyệt hạnh kiểm học sinh ( Ngay sau kết thúc phần 1) 

KHỐI PHÒNG NGƯỜI DỰ GHI CHÚ 

12 Hội trường B Thầy Nguyễn Hồng Châu  – Hiệu trưởng 

Giáo viên chủ nhiệm lớp 12 

Giám thị: Thầy Lê Trát Công Nguyên 

 

11 Phòng 09 

(12A9_ 

Thầy Ngô Kiến Ý – Phó hiệu trưởng 

Giáo viên chủ nhiệm lớp 11 

Giám thị: Thầy Đặng Đình Cường 

 

10 Phòng 10 

(11A1) 

Thầy Nguyễn Văn Hiền – Phó hiệu trưởng 

Giáo viên chủ nhiệm lớp 10 

Giám thị: Cô Nguyễn Liên Chi 

 

Phần 3: Xét duyệt thi đua các lớp (_dự kiến: tiết SHCN ngày thứ hai 08/01/2017) 

(Bình chọn danh hiệu lớp tiên tiến) 

KHỐI PHÒNG NGƯỜI DỰ GHI CHÚ 

10, 

11, 12 

Giáo viên Ban giám hiệu, người chủ trì: Thầy Nguyễn 

Văn Hiền – P.HT – Phụ trách thi đua khen 

thưởng HS. 

Giáo viên chủ nhiệm cả 03 khối & Giám thị 

+ Trợ lý Thanh niên: Thầy Lê Hoàng Linh 

 



 2 

.* Giáo viên chủ nhiệm lưu ý: 

- Ở học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 không có giám thị chuyên trách từng khối như 

các năm học trước, nên giáo viên chủ nhiệm phải chủ động nắm bắt các thông tin 

về học sinh lớp mình, chịu trách nhiệm về việc xếp loại hạnh kiểm cho học sinh 

lớp mình phụ trách công bằng, khách quan, theo các quy định chung và đảm bảo 

có tính giáo dục học sinh. 

- Nếu có học sinh vi phạm về quy chế thi ngay trong kỳ kiểm tra học kỳ 1 thì hạnh 

kiểm xếp loại Yếu, bài thi điểm 0 (không) theo quy định; các trường hợp cần xem 

xét lại về hạnh kiểm phải đủ các hồ sơ minh chứng sự tiến bộ của học sinh. 

(GVCN chủ động trao đổi với GV làm công tác giám thị, báo cáo sơ nét 

đến phó hiệu trưởng phụ trách kỷ luật học sinh về các trường hợp phải 

xếp hạnh kiểm Yếu hoặc Trung bình; tiết kiệm được thời gian của tập thể 

khi ra hội đồng xét duyệt) 

- Cập nhật xếp loại hạnh kiểm qua Cổng thông tin điện tử (gửi đến thầy Duy): hạn 

chót 14 giờ, ngày 29/12/2017 (thứ sáu); nhận lại Dự thảo_BẢNG TỔNG HỢP 

KẾT QUẢ HKI vào sánng thứ bảy 30/12/2017 hoặc sáng thứ ba 02/01/2018. 

- Tham khảo bảng ghi nhận của giám thị về lỗi vi phạm của học sinh: 

+ Tháng 8 và 9/2017: Đã gửi bằng FILE WORD cho GVCN (từ đầu tháng 

10/2017) 

+ Từ 01/10/2017: cập nhật qua Cổng thông tin điện tử, gửi bằng FILE  EXCEL 

 (tính từ đầu 01/10/2017 đến 23/12/2017), ngày lấy dữ liệu và gửi đến GVCN là 

26/12/2017, qua địa chỉ Email: hiendaphuoc@gmail.com 

 

 

Nơi nhận:  

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp, 

để “thực hiện”. 

- Lưu VT. 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiền 
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