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SỞ GD & Đ T QUẢNG NGÃI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT SỐ 2 ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Số:  202  /KH-ĐP2 Đức Phổ, ngày  21  tháng 5 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổng kết năm học 2021 – 2022 và Hoạt động hè năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành khung thời gian kế hoạch năm học 2021-2022;  

Căn cứ Quyết định 1144/QĐ-SGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Sở GD&ĐT  
Quảng Ngãi về việc ban hành Kế hoạch công tác năm học 2021-2022;  

Thực hiện  Hướng dẫn số 1633/SGDĐT-GDTrH ngày 20/9/2021 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng 
phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022; 

Thực hiện  Công văn số 1501/SGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2021 của sở GDĐT 
Quảng Ngãi về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 
2021-2022. 

Để chuẩn bị cho tổng kết năm học 2021-2022 và tổ chức một số hoạt động trong 
hè 2022, nhà trường thông báo một số nội dung sau: 

I. Về thực hiện chương trình: 

- Hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ 2 theo tình hình dịch Covid-19 từ ngày 18-
23/5/2022. 

- Sau kiểm tra cuối học kỳ 2 (24-28/5/2022) tiếp tục dạy – học những nội dung 
trong chương trình chưa dạy theo TKB (kể cả lịch dạy bù). 

- Tiếp tục dạy ôn thi tốt nghiệp năm 2022 từ ngày 31/5/2022. 

II. Tổng kết năm học 2021-2022 

1. Công tác chuẩn bị, hoàn thành điểm số, hồ sơ: 

- Chấm trả bài kiểm tra, hoàn thành điểm số, điều chỉnh các sai sót đến ngày 
27/5/2022 (thứ sáu). 

- Giáo viên bộ môn, GVCN nhận phiếu điểm tại Phòng CNTT (gặp đ/c Hải), tiến 
hành kiểm dò ngay trong ngày, nếu có sai sót (do lỗi nhập điểm) thì báo điều chỉnh 
và  GV ký xác nhận vào phiếu điểm. 

- Tổ chức cho các học sinh chưa tham gia kiểm tra cuối  kỳ 2 (từ 25/5 hoàn thành 
đến 27/5/2022). 

- Học sinh nhận kết quả kiểm tra cuối HK2 và điểm cuối năm học qua hệ thống 
SMAS. 

- GVCN thông báo cho học sinh kiểm tra kiết quả, nếu có phúc tra bài kiểm tra 
HK2 thì làm đơn gửi Thư ký trước 11 giờ ngày 28/5/2022. 
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- GVCN tiến hành ghi xếp loại hạnh kiểm học sinh vào bảng điểm tổng hợp, 
kiểm dò điểm và xếp loại học lưc, ký xác nhận và nộp BGH, đ/c Hải kết quả xếp loại 
hạnh kiểm để nhập máy tổng hợp đến ngày 29/5/2022. 

- In giấy khen: trong ngày 30/5/2022. 

- Tiến hành điều chỉnh, in chính thức bảng điểm theo môn và tổng hợp kết quả 
chủ nhiệm, thống kê học lực. GVBM hoàn thành các loại điểm vào sổ điểm cá nhân 
và học bạ. 

- Nộp sổ điểm cá nhân (cả năm và học kỳ 2) cho đ/c Hải trong ngày 02/6/2022. 

- GVCN lớp 12 hoàn thành học bạ của học sinh nộp tại phòng làm việc của đ/c 
Bê trong ngày 02/6/2022 để ký làm hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp. 

- GVCN lớp 10, lớp 11 hoàn thành học bạ của học sinh nộp cho Văn phòng đến 
ngày 05/6/2022. 

2. Tổng kết năm học 2021-2022 theo lớp học: 

- GVCN khối 12 tiến hành tổng kết lớp sáng ngày 27/5/2022; sau đó tổng vệ sinh 
khối (có nội dung phân công cụ thể).  

- GVCN khối 10, 11 tiến hành tổng kết lớp sáng ngày 28/5/2022; sau đó tổng vệ 
sinh khối (có nội dung phân công cụ thể).  

* Nhận hồ sơ tổng kết lớp:  

+ Hồ sơ đăng ký môn kiểm tra lại (tổ chức ngày 30/5/2022). 

+ Biểu, mẫu thống kê 

+ Hồ sơ đăng ký thi chọn HSG cấp trường NH 2022-2023: Tổ chức cho HS  đăng 
ký dự thi HSG lớp 12 cấp trường các môn văn hóa NH 2022-2023 (tổ chức thi vào 
giữa tháng 8/2022). 

  * Họp PHHS lớp 12 từ 7h00 ngày 31/5/2022 (GVCN chuẩn bị nội dung và giấy 
mời). 

* Tổ chức kiểm tra lại cho học sinh khối 10, 11 có học lực yếu cả năm học 
2021-2022: từ ngày 30-31/5/2022 (theo Kế hoạch). 

3. Kế hoạch họp tổng kết và hoàn thành hồ sơ năm học 2021-2022 

- Từ ngày 24-30/5/2022: 

+ Tổ trưởng chuyên môn rà soát, ký duyệt hồ sơ chuyên môn, nghiệp vụ năm học 
2021-2022 của Giáo viên. 

+ Triển khai làm kê khai giờ dạy HKI (nếu tổ hoặc GV nào chưa làm) và HKII 
năm học 2021-2022, tất cả GVBM đều phải làm phiếu kê khai, theo mẫu. Tổ 
trưởng tổng hợp nộp cho văn phòng vào 31/5/2021.  

- Ngày 31/5/2022 (thứ 3): 

+ Lúc 14 giờ, họp TTCM, VP để hướng dẫn một số nội dung đánh giá Chuẩn 
nghề nghiệp GV và xét các danh hiệu thi đua. Từ 14 giờ 30 các tổ chuyên môn, tổ 
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văn phòng họp tổng kết năm học, bình xét thi đua khen thưởng cấp tổ. Các Tổ nhận 
biểu mẫu báo cáo tổng kết năm học và các biểu mẫu chuẩn nghề nghiệp, thi đua (từ 
VP).  

+ Các tổ chuyên môn báo cáo (mẫu) kết quả của tổ trong năm học 2021-2022; 

+ CĐCS, Đoàn TN: gửi báo cáo hoạt động NH 2021-2022; 

+ Giáo viên bộ môn ký sổ điểm và học bạ khối 10, 11; hoàn thành hồ sơ cá nhân. 

- Ngày 01/6/2022 (thứ 3): Từ 14 giờ họp hội đồng tổng kết năm học; Công đoàn 
tổ chức đánh giá Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng theo chuẩn; tập huấn Quy chế thi 
năm 2022. 

- Từ ngày 01 - 06/6/2022: 

Tổ chuyên môn và giáo viên nộp hồ sơ về phòng làm việc để ký duyệt hồ sơ của 
Tổ chuyên môn và GVBM, GVCN như sau:  

+ Phòng làm việc Hiệu trưởng: Hồ sơ chuyên môn của Tổ Hóa – Sinh – CN; Tổ 
Toán – Tin. 

+ Phòng làm việc P. Hiệu trưởng (Dũng): Hồ sơ chuyên môn của Tổ Ngữ văn; Tổ 
TD-GDQP; Tổ Lý-Công nghệ. 

+ Phòng làm việc P. Hiệu trưởng (Tuấn): Hồ sơ chuyên môn của Tổ Tiếng Anh; 
Tổ Sử - Địa – GDCD. 

4. Tổng kết năm học: 

- Tổ chức lễ Tổng kết năm học 2021-2022: Từ 14 giờ 30 ngày 02/6/2022 (thứ 5) 

- Các bộ phận thực hiện theo sự phân công. 

5. Công tác tổ chức các kỳ thi: 

Công tác Tuyển sinh vào lớp 10 NH 2022-2023: Theo kế hoạch Số 159 /KH- 
ĐP2 ngày 15 tháng 4 năm 2022. 

- Từ ngày 09 đến ngày 12 tháng 6 năm 2022, phát hành HS tuyển sinh vào lớp 
10. 

- Thu hồ sơ dự thi vào 10: Từ ngày 09 – 12/6/2022. 

- Sáng ngày 18/6/2022 (Thứ 7): Họp hội đồng giáo dục nhà trường chuẩn bị thi 
tuyển vào10. Tiếp tục học tập Quy chế thi năm 2022. 

Công tác Thi tốt nghiệp năm-2022: 

- Từ 14 giờ ngày 04/7/2022 họp hội đồng giáo dục nhà trường chuẩn bị công tác 
thi THPT năm 2022. Tiếp tục học tập Quy chế thi năm 2022. 

- Từ ngày 06-08/7/2022 tổ chức thi THPT năm 2022 (theo lịch thi của Bộ). 

III. Kế hoạch hè năm 2022 

Tháng 6/2022 

-Tiếp tục công tác hồ sơ thi Tuyển sinh 10 (theo kế hoạch) 
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- Ngày 22-23/6/2022 Thi tuyển vào lớp 10 (theo lịch thi của Sở). 

- Hoàn thành dạy ôn thi tốt nghiệp năm 2022 trước ngày 03/7/2022. 

Tháng 7/2022 

-Tiếp tục công tác hồ sơ thi THPT năm 2022 (theo Kế hoạch). 

-Tiếp tục công tác hồ sơ thi Tuyển sinh 10 (duyệt tuyển sinh theo lịch của Sở) 

- Kiểm tra Công tác kiểm định chất lượng giáo dục (Tự đánh giá) theo kế hoạch. 

Tháng 8/2022 (Dự kiến) 

- Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo 
Thông báo cấp trên. 

 

- Sáng ngày 01/8/2022 (Thứ 2): Họp Thông báo kết quả tuyển sinh và kế hoạch 
Giáo dục năm học 2022-2023, đánh giá kết quả tốt nghiệp, kế hoạch thi HSG lớp 12 
cáp trường và bồi dưỡng HSG lớp 12 NH 2022-2023. 

-Từ 16 - 21/8/2022 Chuyên môn chuẩn bị công tác phân công chuyên môn, kiêm 
nhiệm năm học 2022-2023. 

- Sáng 22/8/2022: Họp các tổ trưởng CM; thông qua kế hoạch biên chế lớp năm 
học mới, dự kiến phân công chuyên môn, phân công BD HSG GVCN lớp và kiêm 
nhiệm khác. 

- Chiều 23/8/2022: Họp các Tổ chuyên môn, thông qua bảng phân công chuyên 
môn, CN, kế hoạch bồi dưỡng HSG lớp 12 cấp tỉnh năm học 2022-2023. 

- Chiều 27/8/2022: Họp Hội đồng chuẩn bị cho Năm học mới. 

- Từ 15h30 ngày 27/8/2022: HS lớp 10 tập trung đến trường biên chế lớp, GVCN 
lớp 10 nhận lớp chủ nhiệm (địa điểm phòng học theo sơ đồ). 

- Ngày 27/8/2022: Học sinh toàn trường tập trung biên chế năm học mới; phân 
công chuẩn bị cho khai giảng năm học 2022-2023. 

     + Buổi sáng: khối 12 và 11 

     + Buổi chiều: khối 10 

Địa điểm:tại trường, theo sơ đồ trường học. 

Tháng 9/2022 (dự kiến) 

- Lập kế hoạch Khai giảng năm học mới, năm học 2022-2022. 

- Tổ chức lễ đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia (nếu có). 

- Từ ngày 01 đến 04/9/2022 học sinh lao động và chép TKB năm học mới. 

- Ngày 02/9/2022 toàn trường nghỉ lễ Quốc Khánh 

- Năm học mới từ 05/9/2022.      
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Trên đây là một số nội dung thực hiện trong hoạt động của nhà trường. CB,GV, 
nhân viên nhà trường thường xuyên theo dõi trên các kênh thông báo để cập nhật kế 
hoạch mới, điều chỉnh, bổ sung.  

Thống nhất thời gian làm việc theo Kế hoạch này: Buổi sáng từ 7 giờ, buổi chiều 
từ 14 giờ  (trừ các trường hợp có thông báo khác). 

 
Nơi nhận: 

      - HT, PHT; TKHĐ; Phòng HĐ; 
    - CĐ, ĐTN; các Tổ trưởng CM, VP; 
      - Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

<đã ký> 

 Thạch Cảnh Bê 

  


