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KẾ HOẠCH
DẠY BỒI DƯỠNG & TỔ CHỨC THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
Năm học 2021 - 2022
Kính gửi :
- Ban Giám hiệu;
- Các Tổ chuyên môn;
- GVCN, GV bộ môn;
- Các Tổ chức đoàn thể.
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2021- 2022 của Trƣờng Phân hiệu THPT
Lƣơng Thế Vinh.
Trƣờng Phân hiệu THPT Lƣơng Thế Vinh xây dựng kế bồi dƣỡng và tổ
chức thi học sinh giỏi cấp trƣờng năm học 2021 – 2022 nhƣ sau:
I.Mục đích
Khuyến khích, động viên học sinh các khối lớp 10, 11, 12 thi đua học tập,
nâng cao trình độ, bồi dƣỡng kiến thức chuyên môn của giáo viên, nâng cao ý
thức, động cơ học tập và rèn luyện của học sinh, tạo môi trƣờng học tập năng
động, sáng tạo, phát huy năng lực, phát triển phẩm chất của học sinh.
Lựa chọn những học sinh có học lực giỏi để rèn luyện, bồi dƣỡng tạo nền
tảng học tập cho đội ngũ học sinh giỏi các lớp tiếp theo, học sinh thuộc bộ môn
thể dục có điều kiện tham gia Hội thao cấp tỉnh và học sinh lớp 12 có đủ điều
kiện tham gia và đạt học sinh giỏi cấp tỉnh năm học tiếp theo.
1. Đối tượng bồi dưỡng dự thi:
Học sinh có hạnh kiểm từ khá trở lên, học lực tất cả các môn học từ 6,5
trở . Riêng môn học đăng ký dự thi phải đƣợc 7,0 điểm trong học kỳ I năm học
2021- 2022.
2. Điều kiện dự thi:
Một học sinh có thể tham gia bồi dƣỡng nhiều môn, nhƣng khi đăng ký
dự thi học sinh giỏi cấp trƣờng chỉ đƣợc tham gia 01 môn học phù hợp nhất với
năng lực của học sinh.
3. Môn dự thi:
Gồm các môn : Toán, Văn, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Tiếng Anh, Tin
học.
Riêng bộ môn thể dục : Được lựa chọn học sinh giỏi thông qua hội thao thể dục
thể thao cấp trường để tham gia hội thao TDTT caasp tỉnh riêng.
4. Thời gian bồi dưỡng và thời gian tổ chức dự thi, đề thi, nội dung
thi.
a. Thời gian bồi dưỡng
Từ tuần 06 (11/10/2021) đến khi tổ chức thi cấp trƣờng. Giáo viên bộ môn tự
lựa chọn học sinh và tự bố trí thời gian bồi dƣỡng. Riêng học sinh giỏi lớp 12 dự

thi học sinh giỏi cấp tỉnh, nhà trƣờng sẽ bố trí thời gian bồi dƣỡng cụ thể (Thông
báo sau)
b. Thời gian dự thi và lịch thi:
Lớp 12 : Tổ chức thi trong tháng 12/ 2021 và tham gia cấp tỉnh tháng 2/ 2022.
Lớp 10, 11 : Tổ chức thi trong tháng 3/ 2022.
Lịch thi: Tổ chức trong 01 buổi cho tất cả các môn học mà học sinh đã đăng ký
dự thi.
c. Đề thi :
Môn Toán, môn ngữ văn : 150’, các môn còn lại 90’.
Hình thức ra đề thi : Ra đề tự luận cho tất cả các môn học
Cấu trúc đề thi học sinh giỏi : Nhận biết 10% tƣơng ứng 01 điểm, thông hiểu
20% tƣơng ứng 02 điểm, vận dụng thấp 40 % tƣơng ứng 04 điểm, vận dụng cao
30% tƣơng ứng 03 điểm. Thang điểm tối đa 10 điểm. Điểm nhỏ nhất 0,25 điểm.
- Chỉ có đề thi bắt buộc với mọi môn thi (không có dạng đề tự chọn), bao
gồm đề thi chính thức và đề thi dự bị. Đề thi dự bị đƣợc chuẩn bị đồng thời với
đề thi chính thức. Đề thi chính thức nhà trƣờng sẽ in sẵn cho mỗi thí sinh 01
bản. Đề thi dự bị đƣợc bảo quản tại Ban chuyên môn . Trong trƣờng hợp có sự
cố xảy ra, căn cứ vào tình hình thực tế Hiệu trƣởng sẽ quyết định và thông báo
lịch thi đề dự bị.
d.Nội dung kiến thức : Trong chƣơng trình giáo dục phổ thông và từ đầu năm
học đến khi tổ chức kỳ thi học sinh giỏi.
e. Công bố kết quả và trao giải thưởng : Công bố và trao giải thưởng trong
dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh (26/ 3/ 1931- 26/ 3/ 2022).
e. Công nhận học sinh giỏi cấp trường:
- Căn cứ vào kết quả điểm thi, để xét đạt giải Nhất, Nhì, Ba và theo từng
môn, những em đạt giải nói trên đƣợc nhà trƣờng cấp giấy chứng nhận đạt học
sinh giỏi cấp trƣờng năm học 2021-2022 cùng tiền thƣởng theo quy định.
- Quy định điểm số theo các giải :
+ Giải Nhất : Gồm các em có điểm thi đạt từ : 8,5 điểm trở lên
+ Giải Nhì: Gồm các em có điểm thi đạt từ : 7,5 – 8,4 điểm
+ Giải Ba: Gồm các em có điểm thi đạt từ : 6,5 – 7,4 điểm
+ Giải K Khích : Gồm các em có điểm thi đạt từ : 5,5 - 6,4 điểm
*Quyền lợi : Những học sinh khối lớp 10, 11 đạt giải Nhất; Nhì đƣợc nhà
trƣờng thành lập đội tuyển và tổ chức bồi dƣỡng và tham gia thi học sinh giỏi
cấp tỉnh năm học 2022- 2023 và những năm tiếp theo.Học sinh lớp 12 đạt giải
đƣợc bồi dƣỡng để tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Giáo viên có học sinh
tham dự thi và đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trƣờng thì thầy cô đƣợc nhà
trƣờng ghi nhận có thành tích cao trong công tác chuyên môn
Riêng bộ môn thể dục : Đây là môn năng khiếu nên trong quá trình tổ chức hội
thao cấp trường tuyển chọn những học sinh có thành tích cao để bồi dưỡng cho
những hoạt động thể thao do sở hoặc các cấp tổ chức, nếu học sinh đạt giải cao
(Từ giải khuyến khích trở len)khi tham gia các giả thi đấu tại tỉnh , giáo viên bộ
môn thể dục được công nhận có thành tích trong bồi dưỡng học sinh.
5. Hình thức bồi dưỡng:

Giáo viên bộ môn phối hợp với Giáo viên chủ nhiệm lựa chọn những học
sinh có kết quả học tập đạt loại khá, giỏi của bộ môn. Xây dựng kế hoạch tự bồi
dƣỡng. Nhà trƣờng không quy định về số lƣợng học sinh, số tiết, số buổi bồi
dƣỡng.Việc tự bồi dƣỡng không đƣợc trùng với kế hoạch dạy phù đạo của nhà
trƣờng.
6. Kinh phí tổ chức bồi dưỡng và tham gia :
- Kinh phí bồi dƣỡng không tập trung : Thầy cô tự túc lo nguồn kinh phí bồi
dƣỡng, kinh phí mua giấy để kiểm tra chất lƣợng học sinh trong quá trình tự bồi
dƣỡng.
- Kinh phí bồi dƣỡng tập trung: Đƣợc trích trong nguồn chi thƣờng xuyên của
đơn vị và thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020.
- Kinh phí để tổ chức: Thành lập các ban của kỳ thi học sinh giỏi; Ra đề thi; coi
thi và chấm thi học sinh giỏi cấp trƣờng, giải thƣởng học sinh đạt các giải :
Đƣợc thực hiện theo Quyết định 24/ 2013/QĐ- UBND ngày 20 tháng 5 năm
2013 của UBND tỉnh Kon Tum về Quy định nội dung, mức chi trong tổ chức
các kỳ thi và bồi dƣỡng đội tuyển học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh kon Tum.
7. Tổ chức thực hiện:
a.Ban chuyên môn nhà trường
- Tham mƣu Hiệu trƣởng Quyết định thành lập Hội đồng thi Học sinh giỏi
cấp trƣờng năm học 2021- 2022.
- Lập Ban ra đề thi; Ban coi thi;Ban chấm thi; lịch thi học sinh giỏi cấp
trƣờng.
- Duyệt kết quả thi học sinh giỏi cấp trƣờng.
- Tham mƣu Hiệu trƣởng Quyết định khen, thƣởng những học sinh đạt
giải Nhất, Nhì, Ba theo từng môn.
b. Thư ký hội đồng:
- Tổng hợp danh sách học sinh các môn học theo quy định, tổ chức theo
dõi, kiểm tra việc bồi dƣỡng giáo viên.
- Chuẩn bị các điều kiện thuận lợi nhất để giáo viên đƣợc tự bồi dƣỡng
học sinh và các hồ sơ, điều kiện liên quan để tổ chức thành công Thi học sinh
giỏi cấp trƣờng.
- Lập danh sách học sinh từng phòng thi và hồ sơ học sinh tham dự kỳ thi
học sinh giỏi cấp trƣờng.
c. Đối với GVBM, giáo viên chủ nhiệm
Tạo điều kiện thuận lợi và động viên cho học sinh đƣợc tham gia bồi
dƣỡng đƣợc thƣờng xuyên, có hiệu quả.
d. Công đoàn : Động viên giáo viên bộ môn tổ chức lựa chọn và bồi
dƣỡng học sinh có chất lƣợng và hiệu quả
e. Đoàn trƣờng : Tuyên truyền sâu, rộng mục đích, ý nghĩa cuộc thi học
sinh giỏi cấp trƣờng trong các buổi chào cờ đầu tuần, các buối sinh hoạt ngoại
khóa, các buổi sinh hoạt 15’ đầu giờ.
Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các tổ chuyên môn, Đoàn trƣờng;
Công đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc. Nếu có vƣớng mắc, kịp thời phản
ánh Thầy Phạm Văn Hùng để đƣợc giải đáp.

Nơi nhận:
- Nhƣ trên.
- Lƣu VT.

BAN GIÁM HIỆU
Phó hiệu trƣởng

Phạm Văn Hùng

