
 

 

     SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

          Số: 24/KH- THPTBTM                        Bắc Trà My, ngày 10 tháng 9 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Khung thời gian năm học 2021 – 2022 

Căn cứ vào Quyết định số 2236/QQD-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Nam về việc ban hành  kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, 

giáo dục phía thông và giáo dục thường xuyên;  

Kế hoạch số 1751/SGDDT-GDTrH  ngày 01/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng 

Nam về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2021 – 2022 

 Căn cứ vào điều kiện thực tế, Trưởng THPT Bắc Trà My xây dựng kế hoạch thời gian năm 

học 2021 - 2022 như sau: 

 

I. BIÊN CHẾ HỌC KỲ 1 

Tháng Tuần Ngày Nội dung các hoạt động 

8 

0 23/8 - 28/8 

- Học sinh khối 10 làm thủ tục nhập học; 

- Sắp xếp ổn định các lớp; 

- Lao động khang trang trường lớp; 

- Tổ chức học chính trị đầu năm cho cán bộ, giáo 

viên nhiều viên toàn trường; 

- Hội nghị Chi bộ xây dựng kế hoạch:  

- Bản giao tài sản cho các lớp. 

- Phân công lao động, chia TKB 

- Ban hành các QĐ thành lập Tổ CM, Bổ nhiệm 

TP, TTCM,  
 

0 30/8 - 04/9 

- Họp bàn giao thường kỳ; Họp tổ văn phòng; 

- Học sinh tựu trường; 

- Tuần sinh hoạt tập thể (nếu có); 

- Học sinh toàn trường học chính trị đầu năm; 

- Nghỉ lễ Ngày Quốc Khánh; 

- Tập huấn cán bộ Đoàn, Lớp; 

- Chuẩn bị các nội dung khai giảng; 

- Khai giảng năm học mới. 
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01 06/9 - 11/9 

- Bắt đầu triển khai chương trình năm học mới; 

- Xây dựng các kế hoạch năm học 2021 – 2022; 

 

02 13/9 - 18/9 

- HN VCNLĐ chuyên môn; 

- Hoàn thành hồ sơ học sinh trên Vnedu và lưu trữ tại 

trường; 

- Họp CMHS các lớp 

- Họp ban  Cơ sở vật chất rà soát kế hoạch đầu năm; 

- Các tổ CM hoàn thành kế hoạch GD 

- Họp Hội đồng trường lần thứ 2 nhiệm kỳ 2021 – 

2025; 

 

03 20/9 - 25/9 

- Hội Nghị CBVC-NLĐ toàn trường 

-Hội nghị giáo viên chủ nhiệm. 

- Triển khai kế hoạch dạy thêm, học thêm; 

- Triển khai kế hoạch bồi dưỡng HSG; 

- Hội nghị CMHS toàn trường. 

04 27/9 - 02/10 

- Họp tổ chuyên môn; 

- Kiểm tra sổ đầu bài, sổ điểm, hồ sơ cá nhân; 

- Kiểm tra cơ sở vật chất định kỳ; 

- Triển khai giải bóng chuyền Nữ toàn trường 

10 

05 04/10 - 09/10 

- Họp hội đồng thường kỳ; Họp tổ văn phòng; 

- Triển khai khám sức khỏe ban đầu cho học sinh; 

- Hội nghị Chi Đoàn giáo viên; 

- Duyệt hồ sơ miễn giảm học kỳ 1; 

- Triển khai kế hoạch thao giảng, dự giờ thăm lớp. 

06 11/10 - 16/10 

- Họp tổ chuyên môn; 

- Phát động các phong trào thi đua chào mừng ngày 

15/10; 

- Dự giờ GVG cấp trường đợt 1 

- Triển khai kế hoạch kiểm tra toàn diện giáo viên; 

- Đại đội đoàn trường. 

- Nộp dư án thi KHKT(Vòng ý tưởng); 

-  

  



 

 

07 18/10 - 23/10 

- Phát động các phong trào thi đua chào mừng ngày 

20/10; 

- Chấm ý tưởng cuộc thi KHKT cấp trường. 

- Báo cáo chuyên đề nâng cao chất lựơng dạy học cuộc 

thi GVG đợt 1 

08 25/10-30/10 

- Họp tổ chuyên môn; 

- Giáo viên chủ nhiệm khối 12 triển khai thu các giấy tờ 

liên quan đến hồ sơ dự thi THPT; 

- Tổng kiếm tra hồ sơ cá nhân, hồ sơ tổ nhóm giữa kỳ 

1, sổ đầu bài sổ điểm các lớp; 

- Kiểm tra cơ sở vật chất định kỳ. 

11 

09 01/11 - 06/11 

- Họp hội đồng thường kỳ; Họp tổ văn phòng; 

- Tổ chức kiểm tra đánh giá giữa kỳ 1 một số môn học; 

- Phát động phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt và các 

hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; 

- Tổ chức thi chọn HSG cấp trường 

10 08/11 - 13/11 

- Họp tổ chuyên môn; 

- Dự giờ GVG đợt 2 

- Tổ chức cuộc thi KHKT cấp trường; 

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra, đánh giá  giữa kỳ 1 các môn 

học; 

- Xét nâng lương trước thời hạn đợt 2 năm 2021. 

- Báo cáo chuyên đề nâng cao chất lựơng dạy học cuộc 

thi GVG đợt 2 

11 15/11 - 20/11 

- Giáo viên chủ nhiệm khối 12 nộp về văn thư các giấy 

tờ liên quan đến hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT; 

- Tổng hợp các phong trào thi đua và tổ chức Kỷ niệm 

ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

- Tổng kết thi GVG cấp trường 

12 22/11 - 27/11 

- Họp tổ chuyên môn; 

- Kiểm tra sổ đầu bài; sổ điểm, hồ sơ cá nhân; 

- Kiểm tra cơ sở vật chất định kỳ; 

- Hội khỏe phù đổng cấp trường. 

12 

13 29/11 - 04/12 

- Họp hội đồng thường kỳ; Họp tổ văn phòng; 

- Nộp danh sách thi KHKT cấp tỉnh. 

 

 

 

 

 

 
 

14 06/12 - 11/12 

- Họp tổ chuyên môn; 

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hướng dẫn tập sự 

theo Quyết định 
  



 

 

15 13/12 - 18/12 - Rà soát chương trình và triển khai đề cương ôn tập 

học kỳ 1. 

16 20/12 - 25/12 

- Họp tổ chuyên môn; 

- Tuần lễ kỷ niệm ngày 22/12; 

- Kiểm tra hồ sơ dự thi khối 12 lần 1. 

17 27/12 – 01/01 

- Kiểm tra, đánh giá học kỳ 1 một số môn học; 

- Kiểm tra cơ sở vật chất cuối học kỳ 1; 

- Kiểm kê tài sản cuối năm; 

- Nghỉ tế dương lịch năm 2022. 

01 

18 03/01 - 08/01 

- Nghỉ bù Tết dương lịch 2022; 

- Họp hội đồng thường kỳ; 

- Phát động phong trào chào mừng Ngày học sinh, sinh 

viên 09/01; 

- Tiếp tục kiểm tra, đánh giá học kỳ 1 và triển khai kế 

hoạch học kỳ 2. 

19 10/01 - 15/01 

- Giáo viên hoàn thành tổng kết vào điểm; 

- Giáo viên chủ nhiệm hoàn thành sơ kết học kỳ 1; 

- Tổng kiểm tra hồ sơ cá nhân, hồ sơ tổ nhóm, sổ điểm; 

- Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng sơ kết học kỳ 1 và 

triển khai kế hoạch học kỳ 2; 

- Họp Hội đồng thi đua sơ kết học kỳ 1; 

- Hoàn thành chương trình học kỳ 1; 

 

  II. BIÊN CHẾ HỌC KỲ 2   

Tháng Tuần Ngày Nội dung các hoạt động 

01 

20 17/01 - 22/01 

- Sơ kết học kỳ 1 trước học sinh; 

- Họp hội đồng sơ kết học kỳ 1 và triển khai kế hoạch 

học kỳ 2; 

21 24/01 -29/01 
- Họp tổ chuyên môn; 

- Bắt đầu nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 



 

02 

22 31/01 - 05/02 - Nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

23 07/02 12/02 

- Tiếp tục nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; 

- Họp hội đồng thường kỳ; Họp tổ Văn Phòng; 

- Kiểm tra tài chính 6 tháng cuối năm 2021; 

24 14/02- 19/02 

- Họp tổ chuyên môn; 

- Triển khai kế hoạch thao giảng, kiểm tra toàn diện giáo 

viên học kỳ 2. 

25 21/02 - 26/02 

- Hội thao Giáo dục QPAN cấp trường; 

- Kiêm tra sổ đầu bài, sổ điểm, hồ sơ cá nhân; 

- Kiểm tra cơ sở vật chất định kỳ. 

3 

26 28/02 - 05/3 

- Họp hội đồng thường kỳ; Họp tổ văn phòng; 

- Phát động phong trào chào mừng ngày 8/3; 

- Họp ban tư vấn CSVC rà soát nhu cầu xây dựng CSVC 

năm học 2022-2023; 

- Duyệt hồ sơ miễn giảm học kỳ 2. 

27 07/3 - 12/3 

- Họp tổ chuyên môn; 

- Xét nâng lương trước thời hạn đợt 1 năm 2022; 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá giữa kỳ 2 một số môn học; 

- Sở tổ chức thi HSG khối 10 và 11. 

28 14/3 - 19/3 

- Phát động phong trào chào mừng ngày 26/3; 

- Tiếp tục kiểm tra, đánh giá giữa kỳ 2 các môn học; 

- Thi nghề phổ thông cho học sinh khối 11; 

- Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh; 

29 21/3 - 26/3 

- Họp tổ chuyên môn; 

- Tổ chức kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn; 

- Thi thử THPT. 

30 28/3 - 02/4 

- Kiểm tra sổ đầu bài, sổ điểm, hồ sơ cá nhân, hồ sơ tổ 

nhóm giữa kỳ 2; 

- Kiểm tra cơ sở vật chất định kỳ; 

- Họp CMHS khối 12 học kỳ 2. 
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4 

31 04/4 - 09/4 

- Họp Hội đồng thường kỳ; Họp tổ văn phòng; 

- Phát động phong trào thi đua chào mừng Ngày chiến 

thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5; 

- Triển khai ôn thi THPT; 

- Tổ chức hướng dẫn học sinh khối 12 làm hồ sơ đăng ký 

dự thi Tốt nghiệp THPT. 

32 11/4 - 16/4 

- Nghỉ bù lễ Giỗ tổ Hùng Vương; 

- Họp tổ chuyên môn; 

- Rà soát việc thực hiện kế hoạch thao giảng, kiểm tra 

giáo viên; 

- Rà soát chương trình 12; 

- Phổ biến đề cương ôn tập cho học sinh 12. 

33 18/4 - 23/4 

- Hoàn thành thao giảng, kiểm tra toàn diện giáo viên, 

dự giờ thăm lớp; 

- Kiểm tra hồ sơ dự thi Tốt nghiệp THPT lần 2; 

- Kiểm tra, đánh giá học kỳ 2 khối 12 một số môn học; 

- Sở tổ chức thi thử THPT. 

34 25/4 - 30/4 

- Họp tổ chuyên môn rà soát chương trình 10 và 11, triển 

khai đề cương ôn tập cho học sinh khối 10 và 11; 

- Tiếp tục kiểm tra, đánh giá học kỳ 2 khối 12 các môn 

học; 

- Đánh giá kết quả BDTX; 

- Hoàn thành chương trình khối 12; 

- Hoàn thành tổng kết cho học sinh khối 12; 

- Nghĩ lễ Ngày chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 

01/5. 

5 

35 02/5 - 07/5 

- Nghĩ bù lễ Ngày chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 

01/5. 

- Họp hội đồng thường kỳ; Họp tổ văn phòng; 

- Phát động phong trào chào mừng kỷ niệm 131 năm 

ngày sinh nhật Bác; 

- Hướng dẫn học sinh khối 12 làm phiếu đăng ký xét tốt 

nghiệp; 

- Tập trung dạy các môn thi Tốt nghiệp THPT; 

- Kiểm tra, đánh giá học kỳ 2 một số môn cho khối 10 và 

11; 

- Kiểm tra hồ sơ dự thi Tốt nghiệp THPT lần 3. 

36 09/5 - 14/5 

- Họp tổ chuyên môn; 

- Tiếp tục kiểm tra đánh giá học kỳ 2 cho học sinh khối 

10 và 11 các môn học. 
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37 16/5 - 21/5 

- Họp Hội đồng trường 

- Giáo viên hoàn thành tổng kết cho học sinh khối 10 

và 11; 

- Kiểm tra dữ liệu thi Tốt nghiệp THPT lần cuối. 

38 23/5 - 28/5 

- Hoàn thành chương trình năm học; 

- Tổng kiểm tra sổ điểm, học bạ khối 11, hồ sơ cá nhân, 

hồ sơ tổ nhóm; 

- Họp xét thi đua cuối năm, đánh giá theo chuẩn; 

- Đánh giá, phân loại viên chức; 

- Họp cha mẹ học sinh cuối năm. 

6 

39 30/5 - 04/6 

- Tổng kết học sinh toàn trường; Lễ trưởng thành cho 

học sinh khối 12; 

- Tổng kết năm học trong cán bộ, giáo viên, nhân viên; 

 

40 06/6 - 11/6 

- Tiếp tục tổ chức ôn thi Tốt nghiệp THPT; 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện đảm bảo cho kỳ thi 

Tốt nghiệp THPT 2022; 

- Thực hiện các nội dung công khai. 

Trong quá trình thực hiện nếu có các yêu cầu công tác của Sở, Huyện nhà trường sẽ điều chỉnh 

phù hợp./. 
 

Nơi nhận:         HIỆU TRƯỞNG 

- CB, GV, NV; 
- Luu VT ; 
- Đăng trên Website. 


