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KẾ HOẠCH
Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II và tổng kết năm học 2021-2022

Thực hiện công văn số 541/SGD&ĐT-GDTrH ngày 14/4/2022 của Sở

GD&ĐT Lào Cai về việcvề việc tổ chức kiểm tra cuối học kì II, chuẩn bị tổng
kết năm học 2021-2022 ; lễ tri ân các thầy cô giáo và trưởng thành cho học sinh
cuối cấp, trường THPT số 1 thị xã Sa Pa xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra
cuối học kỳ II và chuẩn bị tổng kết năm học 2021-2022 như sau:

1. Mục đích.

- Tổ chức kiểm tra hết học kỳ II đúng quy định, đánh giá học sinh đạt mức
độ chuẩn kiến thức, kỹ năng và năng lực, phẩm chất người học.

- Kiểm điểm, đánh giá công khai, dân chủ, đánh giá công tác chỉ đạo điều
hành của cán bộ quản lý, tổ chức thực hiện của cá nhân, tập thể trong việc thực
hiện các nhiệm vụ năm học 2021-2022. Nêu được những ưu điểm nổi bật, những
kết quả đạt được so với kế hoạch, những tồn tại, yếu kém trong thực hiện nhiệm
vụ năm học, đánh giá, tìm ra được nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ

quan, trách nhiệm của Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, trưởng phó các tổ chức
bộ phận, cán bộ giáo viên, nhân viên trong chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện
nhiệm vụ năm học 2021-2022, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quản lý,

xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện.

2. Yêu cầu

- Kiểm tra rà soát tiến độ thực hiện chương trình, tổ chức kiểm tra đảm bảo 
chuẩn kiến thức kỹ năng, đánh giá chính xác, công bằng, khách quan, thực chất, 
nghiêm túc, đúng quy chế.

- Tổng kết, đánh giá đầy đủ, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ năm
học, đề xuất được những giải pháp chỉ đạo để nâng cao chất lượng giáo dục
trong nhà trường.

- Xác định được, phân tích rõ những tồn tại, yếu kém, khuyết điểm trong
quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các giải
pháp để khắc phục trong chỉ đạo thực hiện trong năm học kế tiếp.

- Tổ chức tổng kết đảm bảo theo đúng quy trình, chú trọng việc tự đánh giá
của cán bộ, giáo viên và học sinh, tổng kết ở đơn vị tổ chuyên môn và đơn vị lớp
học, hội đồng sư phạm nhà trường, đảm bảo thực chất, khách quan, công bằng,
đánh giá đúng người, đúng việc, đúng năng lực, theo từng vị trí việc làm.



3. Nội dung tổng kết

3.1. Căn cứ để kiểm tra và tổng kết

Các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của
Sở GD&ĐT; Kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học của trường.

Nội quy, quy chế làm việc, quy chế phối hợp, cam kết, đăng ký thi đua,
đăng ký  lĩnh vực tạo chuyển biến  nổi bật. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học
của các tổ chức cá nhân gắn với nhiệm vụ được giao, kết quả thực hiện nhiệm vụ

 của nhà trường.

3.2. Nội dung chủ yếu

Tổ chức kiểm tra học kỳ II đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng.  Đánh giá

kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm

năm học 2021-2022 với chủ đề: “Vì học sinh thân yêu; xây dựng trường học
hạnh phúc; hội nhập và phát triển” trong tình hình triển khai các hoạt động đổi
mới giáo dục, chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình GDPT năm 2018;
tổ chức hoạt động giáo dục trong phòng chống đại dịch Covid-19.

Đánh giá khái quát những ưu điểm, chuyển biến nổi bật; những tồn tại, yếu
kém chủ yếu, có minh chứng kèm theo cho các nhận định; xác định rõ nguyên

nhân của những ưu điểm, của những tồn tại, yếu kém; bài học kinh nghiệm trong
chỉ đạo, tổ chức thực hiện; những kiến nghị, đề xuất.

4. Quy trình tổng kết

4.1. Tổng kết của từng cá nhân (cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh)

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 09/05/2022 đến 21/05/2022

- Nội dung:

+ Đối với cán bộ, giáo viên: Tự đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ

được giao hoàn thành trước khi tổng kết ở tổ chuyên môn, ở lớp

+ Đối với học sinh: Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quy định đối
với người học (bản  kiểm điểm các nhân của học sinh, phiếu tự nhận xét các

môn học kỳ II và cuối năm giáo viên chủ nhiệm lưu hồ sơ)

- Tổ chuyên môn nộp báo cáo, Giáo viên chủ nhiệm nộp báo cáo bản cứng
cho Hiệu trưởng.

4.2. Tổng kết ở tổ chuyên môn, ở từng đơn vị lớp học

- Đối với tổ chuyên môn: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học,
yêu cầu làm rõ những kết quả nổi bật, những tồn tại, yếu kém, làm rõ trách

nhiệm của cá nhân, tập thể, xác định nguyên nhân và giải pháp khắc phục những
tồn tại yếu kém; những bài học kinh nghiệm, phương hướng trong năm học tiếp
theo ( Biên bản đánh giá, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học
ghi chi tiết trong sổ kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn và nộp báo cáo bản cứng
cho Hiệu trưởng, bản mền vào mail trường, hình ảnh minh chứng nộp cho cho
thư ký tổng hợp gửi Sở và lưu hồ sơ đơn vị)



-  Đối với đơn vị lớp học: Đánh giá ý thức, tinh thần, thái độ, sự cố gắng
của từng học sinh trong  học tập và rèn luyện; kết quả thực hiện các chỉ tiêu

phấn đấu của tập thể lớp, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn cán bộ lớp tổ chức,
điều hành hoạt động tổng kế. (Biên bản tổng kết lớp ghi vào sổ chủ nhiệm, nộp
báo cáo cho  Hiệu trưởng và minh chứng sau khi tổng kết lớp cho tổ chủ nhiệm)

4.3. Tổng kết trong hội đồng sư phạm

- Tổng kết hội đồng sư phạm ngày 24/5/2022.

- Kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của cán bộ quản lý, tổ
chức thực hiện của cá nhân, tập thể các nội dung triển khai trong năm học của
nhà trường. Nêu được những ưu điểm nổi bật, những kết quả đạt được so với kế

hoạch, những tồn tại, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ năm học, đánh giá lĩnh
vực đăng ký tạo chuyển biến nổi bật trong năm, tìm ra được nguyên nhân khách

quan, nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong chỉ đạo, tổ
chức thực hiện nhiệm vụ, bài học kinh nghiệm trong quản lý, xây dựng kế

hoạch, tổ chức thực hiện. (Thư ký ghi biên bản, các bộ phận hoàn thiện báo cáo

nộp Sở, lưu hồ sơ nhà trường, kèm theo các biểu thống kê, hình ảnh minh chứng
xong trước ngày 03/6/2022)

4.4. Tổ chức Lễ tổng kết năm học, Tri ân các thầy cô và trưởng thành

cho học sinh lớp 12

- Thời gian thực hiện: Trong ngày 26/05/2022.

- Nội dung: Công khai kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học, khen thưởng
những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục,
giảng dạy và học tập. Tổ chức lễ tri ân các thầy cô giáo và trưởng thành cho học
sinh khối 12.

Thành phần: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, Ban đại diện cha mẹ

học sinh khối 10,11. Phụ huynh học sinh khối 12, đại biểu các cơ quan, ban
ngành, lãnh đạo chính quyền địa phương, lãnh đạo các trường THPT trên địa
bàn thị xã, tỉnh.

5. Tổ chức kiểm tra cuối kỳ II và các hoạt động tổng kết năm học

Cán bộ giáo viên, nhân viên hoàn thành kế hoạch giáo dục, các hoạt động
giáo dục theo kế hoạch thời gian năm học.

Tổ chức cho học sinh ôn tập, kiểm tra, đánh giá, xếp loại kết quả học tập
cuối học kỳ II, cuối năm học đảm bảo theo đúng Quy chế. Giáo viên xây dựng
ma trận, bảng đặc tả đề, tổ chuyên môn, phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

duyệt đề, Tổ chức kiểm tra tập trung the lịch, theo đúng hướng dẫn của Sở.

Tập trung chỉ đạo tăng cường tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 đến
02/7/2022 đảm bảo học sinh có kiến thức, kĩ năng tham gia thi tốt nghiệp THPT
năm 2022.



Tổ chức tổng kết, đánh giá, thi đua, khen thưởng, đúng người, đúng việc,
dân chủ, khách quan, công bằng, ý nghĩa, tạo động lực cho cán bộ giáo viên,

nhân viên, học sinh tích cực trong cuộc sống, công tác, học tập.

 Hoàn chỉnh hệ thống hồ sơ báo cáo, đánh giá kết quả theo đúng quy định.

Lịch kiểm tra cuối năm và các hoạt động tổng kết năm học

Thời gian Nội dung Tổ chức thực hiện Ghi chú

03->13/5
- Tổ chức kiểm tra học kỳ II  cho lớp 10; 11;
12
- Hướng dẫn học sinh 12 đăng ký dự thi
TNTHPT năm 20220 từ 01/5 đến 13/5/2022.

- CBGVNV, HS.
Tổ CNTT; CB
- Phụ trách tuyển 
sinh; GVCN 12; 
học sinh 12.

14->15/5

- GVBM chấm chữa, trả bài cho học sinh, cho
HS soát điểm xong trước ngày 17/5

- GVCN tiến hành bình xét hạnh kiểm, thi đua
cuối năm cho học sinh (nộp báo cáo cho Hiệu
trưởng vào ngày 16/5)

- Tổ CNTT kiểm 
tra hệ thống, in 
điểm cho GV bộ 
môn. Phụ trách CM

kiểm tra kết quả 
nộp KQ cho Hiệu 
trưởng

  16->21/5

- Buổi sáng  các ngày từ 16 ->21/5  khối 10;
11;12 dạy-học theo KH, GV hoàn thiện điểm
thi học kỳ, chấm chữa, trả bài cho học sinh rà
soát điểm ở tất cả các môn, vào điểm, ký

duyệt.
- Chiều 19/5; 20/5 họp xét duyệt học sinh.
- Chiều  21/5 họp tổ CM và tổ VP

CBGVNV học 
sinh

23->28/5

- Chiều 23/5 họp thi đua
- Ngày 24/5 họp tổng kết Hội đồng sư phạm
- Ngày 25/5/2022 kiểm tra toàn bộ CVVC. 
Trang thiết bị dạy học, đề nghị mua sắm, sửa 
chữa, chuẩn bị cho năm học kế tiếp.
 - Thu hồ sơ vào 10 và hoàn thiện hồ sơ đăng 
ký tuyển sinh lớp 10.
- Sáng 26/5 Tổng kết năm học, Tổ chức Lễ tri 
ân các thầy cô  và trưởng thành cho học sinh 
lớp 12.
- Chiều 26/5  Họp phụ huynh học sinh khối 
11, 10,12.
- Các lớp 10; 11 vệ sinh trường lớp, bàn giao 

CSVC cho nhà trường. Học sinh nội trú dọn, 
gặt chăn màn cất gọn trong tủ, bàn giao học 
sinh cho PHHS.
- Khối 12 tiếp tục ôn thi giai đoạn 3 đến hết
ngày 02/7/2022.

- CBGVNV, học 
sinh,  đại biểu
- Phụ trách bán trú,
CSVC chuẩn bị 
các biên bản bản 
giao
- GVCN  bàn giao,

niêm phong lớp 
học, theo quy định.



   Tháng 6

-  Hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thi và xét tuyển 
vào 10 cho theo kế hoạch của Sở

- Hoàn thiện các báo cáo nộp  thị xã và sở GD
theo quy định
- Tiếp tục ôn thi  TNTHPT giai đoạn 3 đến 
hết ngày 02/7
- Bố trí nghỉ hè, tiếp tục cho CBGV học quy
chế thi. GVBM cho học sinh đề cương ôn 

tập trong hè. Với lớp 10,11

CBGVNV Đoàn TN
gửi danh
sách

ĐVTN
về nơi cư

trú

   Tháng 7

- Chuẩn bị điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp 
THPT 
- Cử cán bộ giáo viên coi chấm thi theo QĐ 
của Sở GD 
- KT CSVC chuẩn bị cho năm học 2022-
2023. Hoàn thiện các minh chứng cho CTKĐ.
- Tham gia bồi dưỡng hè theo lịch của Sở. CBGVNV

Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT Lào Cai;

- Phòng GDTrH( b/c);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị Lan
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