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KẾ HOẠCH 

Tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường 

 

Căn cứ công văn số: 1543/SGD&ĐT –GDTrH ngày 10/9/2022 của Sở GDDT 

Lào Cai về việc giúp đỡ học sinh yếu; tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9, lớp 12 năm 

học 2022-2023 dự thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi TN THPT năm 2023; 

Căn cứ công văn số: 1525/SGD&ĐT- GDTrH ngày 8/9/2022 của Sở GDDT Lào 

Cai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THPT năm học 2022-2023; 

Căn cứ công văn số: 1753/SGD&ĐT- GDTrH ngày 22/9/2021 của Sở GDDT 

Lào Cai về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm. 

I. Mục đích, yêu cầu: 

- Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường nói chung, chất lượng 

của hoạt động DT-HT nói riêng. 

- Đảm bảo thực hiện đúng các qui định về DT-HT hiện hành, mặt khác không 

làm ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động giáo dục khác trong nhà trường 

II. Kế hoạch cụ thể: 

1. Đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm: Là học sinh đang học tại trường 

THPT số 2 huyện Bảo Thắng. 

2. Địa điểm cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, học thêm 

- Địa điểm: Trường THPT số 2 huyện Bảo Thắng; Giao Bình, Xuân Giao, Bảo 

Thắng, Lào Cai 

- Cơ sở vật chất: 23 phòng học thuộc trường THPT số 2 Bảo Thắng 

3. Số lớp, số học sinh, thời gian, thời lượng:  

3.1. Môn dạy, thời lượng, thời gian: 

- Môn dạy: Các môn KHCB (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Sinh, Sử, Địa, Lý, Hóa) 

và môn GDCD.  

    - Thời lượng: cả năm 33 tuần, Khối lớp 12 mỗi tuần không quá 4 buổi/ lớp; Khối 

lớp 10 và khối lớp 11 không quá 3 buổi/ tuần, mỗi buổi không quá 4 tiết, mỗi tiết 

không quá 45 phút 

   - Thời gian: Trong năm học, riêng khối 12 tổ chức thêm cho đến khi trước kỳ thi 

TN THPT 3 ngày ( Giai đoạn nước rút). 

3.2. Tổ chức lớp học: 

- Mỗi lớp được tổ chức thành lập trên nguyên tắc “theo nhu cầu đăng ký môn học 

và giáo viên dạy” của học sinh;  

- Lớp học thêm tổ chức theo môn và giáo viên học sinh đăng ký học tương ứng, 

lớp của giáo viên nào do giáo viên đó phụ trách. (Chi tiết trong biểu 01 kèm theo) 

4. Giáo viên dạy thêm: theo biểu 02 kèm theo 



5. Mức thu tiền, dự trù phương án chi tiền: 

5.1 Mức thu tiền: 

- Đối với HS 12 và các lớp dành cho học sinh năng khiếu: 32.000 đ/ buổi/ 4 tiết/ 

học sinh 

- Đối với học sinh còn lại: 28.000 đ/ buổi/ 4 tiết/học sinh 

5.2. Dự trù chi: 

- Chi trả giáo viên dạy từng lớp: 80% tổng số thu được của lớp đó 

- Chi trả công tác quản lí: 20% tổng số thu còn lại của tất cả các lớp 

6. Phương án tổ chức: Tổ chức dạy vào các buổi chiều; tổng số 33 tuần, chia 

thành 4 đợt, riêng khối 12 là 5 đợt( trong đó 01 đợt dạy giai đoạn nước rút); mỗi đợt là 

8 tuần 

7. Các biện pháp quản lí, chỉ dạo: Thành lập Ban quản lí (BQL) gồm: Hiệu 

trưởng là trưởng ban, 01 Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, 03 thành viên trong 

tổ giáo vụ, kế toán, bảo vệ. 

7.1 Qui định về giờ giấc: Vào lớp ca 1 lúc 13h45 phút; mỗi ca 90 phút (2 tiết); 

nghỉ giữa 2 ca 10 phút 

7.2 Qui định về trách nhiệm của giáo viên dạy: Điểm danh học sinh, thông báo 

tình hình chuyên cần cho tổ giáo vụ, ký dạy sổ đầu bài đầy đủ; lên lớp phải có giáo án 

(KH dạy học) và lưu để phục vụ kiểm tra; kiểm tra đánh giá HS và ghi vào sổ theo dõi 

đánh giá theo qui định như đối với dạy chính khóa, cụ thể mỗi học sinh phải được 

kiểm tra khảo sát 5 lần (1 lần đầu kỳ, 4 lần cuối mỗi đợt) và ít nhất 50% số học sinh 

phải được kiểm tra thường xuyên 

7.3 Qui định nhiệm vụ của BQL: 

a, Hiệu trưởng (trưởng BQL): Tổ chức, quản lý các hoạt động DTHT: Chịu trách 

nhiệm về chất lượng dạy thêm của giáo viên; học thêm của học sinh; quản lý cơ sở vật 

chất, thiết bị dạy học, kinh phí dạy thêm, học thêm trong nhà trường. 

b, Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn: Chỉ đạo công tác chuyên môn, xây 

dựng kế hoạch, chịu trách nhiệm triển khai và lưu trữ các loại hồ sơ của giáo viên và 

học sinh, duyệt giáo án của giáo viên,  phụ trách các hoạt động hành chính. 

c, Tổ giáo vụ: 01 người chịu trách nhiệm xây dựng TKB hàng tuần và điều chỉnh 

kịp thời khi có tình huống phát sinh; 2 người: giúp hiệu trưởng tổ chức lớp học, phân 

công nhau trực mỗi buổi dạy. 

- Trong các buổi dạy: tổng hợp chuyên cần của học sinh, kiểm tra xác xuất sĩ số 

các lớp (50%/ buổi), phát và thu sổ đầu bài. 

- Sau mỗi tuần dạy, đợt dạy: tổng hợp chuyên cần, buổi dạy và bàn giao cho kế 

toán. 

- Xây dựng TKB và thông báo cho toàn trường vào thứ Bảy hàng tuần; điều 

chỉnh TKB và tổ chức lại lớp học khi có yêu cầu của hiệu trưởng. 

- Kiểm tra hồ sơ dạy thêm, bảo quản hồ sơ dạy thêm; quản lý nền nếp dạy và học. 

- Báo cáo định kỳ hàng tuần cho hiệu trưởng về tình hình học thêm của học sinh 

và dạy thêm của giáo viên. 



d, GVCN: phối hợp với nhóm giáo vụ thông tin và liên lạc với phụ huynh, học 

sinh; hỗ trợ đôn đốc công tác thu nộp. 

e, Kế toán: Thực hiện nghiệp vụ kế toán. Mở sổ sách theo dõi, căn cứ vào các hồ 

sơ của tổ giáo vụ chuyển sang, lên kế hoạch thu tiền, tổng hợp và thanh toán tiền theo 

đợt; hoàn thiện lưu trữ và hồ sơ thu chi. 

g, Bảo vệ: Giám sát, trông xe và đảm bảo an ninh trật tự trong các buổi học thêm.  

III. Tổ chức thức hiện 

1. Hiệu trưởng: Phụ trách chung. 

2. Tổ chuyên môn: kiểm tra, giám sát việc thực hiện qui chế chuyên môn và các 

nhiệm vụ của các giáo viên tổ mình tham gia dạy thêm; nếu có dấu hiệu vi phạm báo 

cáo kịp thời hiệu trưởng. 

3. Giáo viên dạy thêm: thực hiện đầy đủ các qui định về dạy thêm và các nội 

dung được qui định tại mục (7.2) 

4. Giáo viên chủ nhiệm: Có nghĩa vụ phối hợp và đảm bảo thông tin 2 chiều với 

giáo viên dạy thêm về chất lượng dạy- học; nhận và xử lí thông tin về chuyên cần học 

sinh lớp mình tham gia học thêm. 

IV. Cam kết thực hiện:  

Nhà trường cam kết thực hiện đúng và đủ các qui định về dạy thêm, học thêm 

của UBND tỉnh và SGD&ĐT ban hành. 

 

 

Nơi nhận: 

- Phòng GDTrH(b/c); 

- CBQL, GV, NV (t/h); 

- BĐD CMHS (đ/b); 

- Lưu: VT. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                                                                                                                          

Phạm Thị Yến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Phê duyệt của các cấp có thẩm quyền 

1. Ý kiến của lãnh đạo phòng GDTrH 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

                                                                      Xuân Giao, ngày   tháng  năm 2022 

                                                                                TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

2. Duyệt của lãnh đạo Sở GD&ĐT: 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

                                                                        Xuân Giao, ngày   tháng  năm 2022 

                                                                                         GIÁM ĐỐC  
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