
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG 

Năm học 2021 - 2022 

 

 Căn cứ Chỉ thị số 800/CT-BGD&ĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 ứng phó với 

dịch Covid – 19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục 

và đào tạo; Công văn số 2613/BGD&ĐT-GDTrH ngày 23/6/2021 của Bộ Giáo 

dục về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021 – 

2022; 

 Căn cứ Quyết định số 2823/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh 

Lào Cai Quyết định ban hành khung kế hoạch, thời gian năm học 2021 – 2022 đối 

với GD Mầm non, GD phổ thông và GDTX trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ công văn hướng dẫn số 1472/SGD&ĐT – GDTrH ngày 25/8/2021 

của Sở GD&ĐT Lào Cai về việc thực hiện Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm 

học 2021- 2022; 

Căn cứ công văn số 1545/SGD&ĐT-GDTrH ngày 31/8/2021 của Sở Giáo 

dục và Đào Tạo Lào Cai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp THPT năm  

học 2021-2022. 

Trường THPT số 2 Bảo Thắng xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2021 

– 2022 cụ thể như sau: 

I. Lớp học, học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, tổ chuyên môn, thiết 

bị dạy học, cơ sở vật chất 

1. Lớp học, học sinh năm học 2021-2022:  

Tổng số lớp: 22 so với kế hoạch giao 22/22, khối 10: 08 lớp so với kế 

hoạch giao 8/8, khối 11: 08 lớp so với kế hoạch giao 8/8, khối 12: 6 lớp so với 

kế hoạch giao 6/6;  

Tổng số học sinh: 838 so với kế hoạch giao 838/875 (thiếu 37 học sinh), 

K10: 312 so với kế hoạch giao 312/325 (thiếu 13 học sinh), K11: 297 so với kế 

hoạch giao 297/314 (thiếu 17 học sinh), K12: 229 so với kế hoạch giao 229/236 

(thiếu 07 học sinh); số học sinh trung bình/lớp: 38,1.   

2. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:  

Tổng số: 59 so với kế hoạch giao 59/64 (thiếu 05 biên chế). 

CBQL: 03 so với kế hoạch giao 3/4 (Do quy định mới CBQL trường học 
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chỉ còn 3 nên vẫn đủ chỉ tiêu) 

GV: 49 so với kế hoạch giao 49/52 (thiếu 03 giáo viên)  

NV: 07 so với kế hoạch giao 7/7 

Biên chế tổ chuyên môn: 06 tổ CM gồm: Toán - Tin, Ngữ văn, Tiếng anh, 

Sinh – GDTC – GDQP, Sử - Địa – GDCD, Lý – Hóa – Công nghệ và 01 tổ văn 

phòng 

3. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 

- Bố trí sử dụng phòng học:  

Phòng hoc: 22 phòng 

Phòng học bộ môn: 

+ Môn Tin học: 03 phòng. 

+ Tiếng anh: 02 phòng. 

+ Phòng TN-TH: 02 phòng gồm 01 phòng thực hành hóa – sinh và 1 phòng 

thực hành Lý – Công nghệ. 

- Các điều kiện bàn ghế: 450 bộ bàn ghế học sinh, bảng 1 chiếc/ lớp. 

- Máy chiếu: 1 chiếc/ lớp. 

- Thiết bị dạy học tối thiểu: Đảm bảo theo quy định. 

- Thiết bị hiện đại: Hệ thống Wifi diện rộng ở tất cả các lớp học. 

 II. Kế hoạch tổ chức dạy học năm học 2021-2022 

1. Định hướng thực hiện: 

1.1. Thực hiện chương trình: 

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành (Theo Quyết định số 

16/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 05/5/206 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

1.2. Định hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: 

- Hoạt động hướng nghiệp: Đảm bảo thực hiện đủ các chủ đề; phân công 

giáo viên có năng lực phù hợp với công tác hướng nghiệp; phối hợp với các 

trường Cao đẳng, Đại học tổ chức các hoạt động hướng nghiệp 

- Hoạt động trải nghiệm: Ưu tiên tổ chức trải nghiệm STEM, trải nghiệm 

ứng dụng kiến thức bộ môn vào thực tiễn đời sống; hạn chế hoạt động trải 

nghiệm ngoài nhà trường 

 1.3. Định hướng thực hiện nội dung giáo dục dịa phương cho học sinh: 

Khối 10,11,12: Thực hiện lồng ghép khi giảng dạy các bộ môn. 

Hình thức tổ chức dạy học: Dạy học trên lớp, dạy học trải nghiệm. 
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Nội dung: Dạy những vấn đề cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã 

hội, môi trường của địa phương.  

Tài liệu dạy học: Sử dụng tài liệu của Sở GD&ĐT Lào Cai biên soạn. 

3. Kế hoạch tổ chức dạy học năm học 2021 - 2022 

3.1. Kế hoạch thời gian:  

- Học kỳ I: Thực học 18 tuần, còn lại dành cho các hoạt động khác. 

+ Bắt đầu: Ngày 06/9/2021; 

+ Kết thúc: Trước ngày 09/01/2022. 

-  Học kỳ II: Thực học 17 tuần, còn lại dành cho nghỉ Tết Nguyên đán 

và các hoạt động khác. 

+ Bắt đầu: Ngày 10/01/2022; 
 

+ Kết thúc: Trước ngày 22/5/2022 (Riêng khối lớp 12, kết thúc muộn 

nhất 

là ngày 15/5/2022). 

3. 2. Kế hoạch giảng dạy 

3.2.1. Số môn, tổ hợp môn và chương trình:  

- Thực hiện dạy học 13 môn học chính khóa: Toán, vật lý, hóa học, ngữ văn, 

lịch sử, địa lý, sinh học, tin học, công nghệ, giáo dục thể chất, giáo dục QP-AN, 

tiếng anh, giáo dục công dân; 

- Tổ chức 3 hoạt động giáo dục: ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp, dạy nghề 

(chỉ học sinh khối 11); 

- Hoạt động giáo dục tập thể: Chào cờ và Sinh hoạt lớp hàng tuần 

- Chương trình, sách giáo khoa: Thực hiện chương trình phổ thông hiện hành 

2006; dùng sách giáo khoa ban cơ bản. 

3.2.2. Thời lượng 

- Môn học chính khoá: 13 môn; thời lượng 24,5 tiết/ tuần; cả năm học là 

22715 tiết 

- Hoạt động giáo dục tập thể: 2t/ tuần; tổng cả năm học là 70 tiết (Chào cờ, 

sinh hoạt lớp) 

- BD Học sinh giỏi 10 môn: Toán, lý, Hóa,  Sinh, Văn, Sử, Địa, Anh, Tin, 

GDCD; Thời lượng: 160 tiết/môn; tổng số tiết thực hiện là 1600 tiết. 

- Dạy tự chọn vào môn học chính khoá: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, thời 

lượng 3,5 tiết/ tuần; loại “tự chọn bám sát); tổng cộng là 2695 tiết, 

- Hoạt động hướng nghiệp: 1 tiết/ tháng/ lớp; cả trường là 198 tiết/ năm học 

- Hoạt động NGLL: 2t/ tháng/ lớp; tổng cộng là 396 tiết. 

- Dạy nghề PT chỉ cho K11: 105 t/ lớp, tổng là 840 tiết; 

3.2.3. Thời gian  

- Dạy học buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 35 phút (dạy chính khóa 

trừ môn TD và QP, tự chọn, giáo dục tập thể) 
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- Dạy học buổi chiều: từ 13h30  đến 17h (TD, QP-AN, BD HSG, GDHN, 

NGLL, nghề PT, BD HSG. 

3.3. Kế hoạch thực hiện 

3.3.1. Hoạt động trải nghiệm (Bảng 1 kèm theo). 

3.3.2 Kế hoạch dạy học bộ môn (Phụ lục 3 kèm theo). 

3.4. Giải pháp tổ chức các hoạt động giáo dục 

3.4.1 Giáo dục hướng nghiệp và giáo dục ngoài giờ lên lớp: 

a, Hoạt động hướng nghiệp: 

- Thực hiện đảm bảo 9 tiết/ năm học với cả ba khối;  

- Tổ chức các hoạt động theo chủ đề theo từng tháng. 

- Phối hợp với các trung tâm nghề tuyên truyền, tư vấn phối hợp với cha 

mẹ học sinh tư vấn, định hướng, giúp đỡ. 

- Đa dạng hóa các hình thức dạy học, tư vấn: trực tiếp, trực tuyến và trải 

nghiệm thực tế vào buổi chiều trong tháng. 

b, Hoạt động NGLL 

- Thực hiện theo các chủ đề được quy định mỗi tháng 2 tiết/tháng với tất cả 

các khối lớp. 

- Xây dựng nội dung các chủ đề, xác định hình thức tổ chức cho các hoạt 

động phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường, địa phương và tâm lý học sinh. 

- Hướng dẫn học sinh xây dựng các kịch bản theo từng chủ đề dưới sự định 

hướng của giáo viên. 

- Viết tin bài, tọa đàm, tổ chức các cuộc thi, chăm sóc di tích lịch sử  về các 

hoạt động, viết bài thu hoạch 

- Phối hợp với các cơ quan ban ngành, đoàn thể trong việc tổ chức thực 

hiện. 

3.4.2 Hoạt động hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, STEM, Mô 

hình gắn thực tiễn 

a, Hoạt động giáo dục STEM và NC-KH: Thực hiện theo văn bản 

1479/GDG&ĐT-GDTrH ngày 11/9/2020 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện 

giáo dục STEM trong giáo dục trung học: 

+ Xây dựng chủ đề dạy học STEM, tổ chức thảo luận chia sẻ kinh 

nghiệm,...tối thiểu 3 chủ đề/1 học kỳ. 

+ Xây dựng chuyên mục giáo dục STEM trên website của nhà trường để tổ 

chức tuyên truyền, xây dựng kho học liệu về giáo dục STEM. 

+ Gắn với các chủ đề STEM tổ chức cho học sinh thi thiết kế các sản phẩm 

và có có kiểm tra đánh giá. 

+ Tổ chức đánh giá bài học STEM tuân thủ các tiêu chí, phân tích rút kinh 

nghiệm theo công văn 5555/BGDĐT-GDTrH, ngày 8/10/2014. 

+ Phát triển giáo dục STEM ở các môn Toán, Lý, Hóa, Công nghệ, Tin học.  

+ Tận dụng các nguồn lực đặc biệt là xã hội hóa để thực hiện được các hoạt 

động STEM. 

+ Phân công giáo viên có năng lực về giáo dục STEM phụ trách  

+ Tổ chức các hoạt động trải nghiệm STEM trong nhà trường ở các môn học: 
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Toán, Lý, Hóa, Công nghệ, Tin học. 

 b, Mô hình gắn thực tiễn :  

+ Thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn trường học 

trong phòng chống Covid- 19 và phối hợp với công an địa phương xây dựng 

trường học an toàn và an ninh trật tự. 

+ Quán triệt tới toàn thế cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh 

học sinh về ý nghĩa của xây dựng mô hình trường học gắn với thực tiễn: An toàn, 

sạch, xanh, đẹp, văn minh. 

+ Phối hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, lấy ý kiến 

tham khảo, bổ sung và tranh thủ sự giúp đỡ của cha mẹ học sinh trong quá trình 

thực hiện với các tiêu chí. 

+ Tiếp tục vận động tất cả mọi thành viên trong nhà trường có trách nhiệm 

tham gia trong hoạt động mô hình như quản lý học sinh, tham gia lao động công 

ích, lao động xây dựng mô hình trang trí sân trường, chăm sóc bồn hoa cây cảnh. 

Giao đoàn thanh niên và nhóm giáo viên Sinh học tư vấn, tổ chức các hoạt động 

xây dựng cảnh quan, nhóm giáo viên Thể dục giáo dục quốc phòng thực hiện các 

nhiệm vụ xây dựng làm đẹp và tổ chức có hiệu quả khi sử dụng nhà đa năng. 

+ Ban lao động nhà trường phối hợp với Đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm 

các lớp làm tốt công tác quản lý tự quản, công tác lao động vệ sinh xây dựng 

khung cảnh trường lớp An toàn, sạch, xanh, đẹp, văn minh. 

+ Nhóm giáo viên Sinh học phối hợp với đoàn trường thực hiện trồng mới 

500 cây xanh trong năm học. 

3.5. Kế hoạch giáo dục từng môn, tổ hợp môn (Quyết định phê duyệt kèm 

theo). 

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

        4.1. Đối với Hiệu trưởng: Phụ trách chung; tổ chức triển khai kế hoạch, 

kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, đảm bảo các nguồn lực để thực hiện kế hoạch; 

trực tiếp phụ trách các tổ CM Lý- Hóa-CN, Toán- Tin, Sinh- GDTC&QPAN, hoạt 

động STEM 

 4.2. Đối với Phó hiệu trưởng:  

(1) đ/c Phạm Thị Yến: Phụ trách các tổ CM Tiếng Anh và Sử- Địa- GDCD; 

trực tiếp quản lí hoạt động HN-DN và NGLL và một số nhiệm vụ cụ thể khác 

khi được hiệu trưởng phân công. 

(2) đ/c Phạm Thanh Dương: Phụ trách các tổ CM Ngữ văn, trực tiếp triển 

khai hoạt động xây dựng mô hình trường học gắn với thực tiễn, và một số 

nhiệm vụ cụ thể khác khi được hiệu trưởng phân công 
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   4.3. Tổ trưởng tổ chuyên môn: Chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch ở 

tổ, phân công nhiệm vụ cho giáo viên, nhân viên;  đôn đốc, giám sát, kiểm 

tra việc thực hiện của giáo viên, nhân viên; phối hợp với các TTCM khác 

trong các hoạt động STEM, NCKH 

   4.4. Tổ chức đoàn thể:  

(1) Công đoàn: tuyên truyền, động viên các đoàn viên Công đoàn tích cực 

thực hiện kế hoạch đảm bảo tiến độ, có chất lượng; tổ chức tốt các đợt thi 

đua. 

(2) Đoàn thanh niên: Trực tiếp tham gia thông qua công tác giữ gìn nền 

nếp, xây dựng mô hình trường, truyền thông, hoạt động NGLL. 

   4.5. Đối với giáo viên, nhân viên: Nghiêm túc thực hiện qui chế CM, thực 

hiện đầy đủ và hiệu quả các nhiệm vụ được giao 

   4.6. Công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát: Thực hiện nguyên tắc phối 

hợp giữa các TTCM, giữa BGH với Công đoàn và ĐTN nhằm đảm bảo kế hoạch 

được thực hiện thông suốt; Ban KTNB giúp việc cho hiệu trưởng về công tác giám 

sát, kiểm tra và đôn đốc thực hiện kế hoạch đảm bảo tiến độ và hiệu quả. 

   4.7. Chế độ thông tin báo cáo: Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 2 lần/ 

tháng thông qua họp giao ban; giao đ/c Phạm Thanh Dương phụ trách tổng hợp 

báo cáo SGD&ĐT theo qui định 

Trên đây là KHGDNT trường THPT số 2 huyện Bảo Thắng, năm học 2021- 

2022./. 

 
Nơi nhận:  

- SGD&ĐT (b/c); 

- HT và các PHT (th); 

- Các TTCM (th); 

- CĐ, ĐTN (ph); 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Hoàng Văn Việt 
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