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KẾ HOẠCH  

Về việc kết thúc năm học 2020 - 2021 

 

 Thực hiện Công văn số 898/SGDĐT-VP ngày 12/05/2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Nghệ An về Hướng dẫn thực hiện kết thúc năm học 2020 - 2021; 

Thực hiện Công văn số 609/CV-PGD&ĐT ngày 12/05/2021 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo Diễn Châu về Hướng dẫn thực hiện kết thúc năm học 2020 - 2021; 

Căn cứ vào tình hình hình thực tế của nhà trường; 

Trường THCS Diễn Cát xây dựng kế hoạch kết thúc năm học 2020 - 2021 

với yêu cầu và nội dung như sau: 

I. YÊU CẦU. 

Hiện nay do tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến hết sức phúc tạp ở 

trong nước đã xuất hiện nhiều ca dịch được lây lan trong cộng đồng, tình hình hoạt 

động nhà trường đang triển khai tốt công tác dạy học và phòng chống dịch bệnh 

Covid-19. Việc triển khai đánh giá học sinh cuối kỳ II đã được nhà trường triển 

khai theo kế hoạch đã được phê duyệt. Công tác dạy học và kết thúc chương trình 

đúng theo kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt đầu năm với tình hình kết thúc 

năm học sớm hơn theo Quyết định của UBND tỉnh . Đảm bảo an toàn, sức khỏe 

cho học sinh đồng thời hoàn thành kế hoạch giáo dục năm học 2020-2021 nhà 

trường điều chỉnh kế hoạch kết thúc năm học với nội dung sau.. 

II. NỘI DUNG 

1. Về kế hoạch dạy học. 

- Giao chuyên môn (Phó Hiệu trưởng) Chỉ đạo các tổ nhóm chuyên môn, các giáo 

viên dạy điều chỉnh chương trình phù hợp theo văn bản chỉ đạo, xây dựng kế 

hoạch dạy bù, giao nhiệm vụ học sinh (Như những bày dạy Thực hành, luyện tập, 

ôn tập, ôn tập chương, ôn tập học kỳ II, ôn tập cuối năm,….) để hoàn thành kế 

hoạch giáo dục học kỳ II năm học 2020-2021 trước ngày 17/05/2021 và các nhiệm 

vụ chuyên môn còn lại để kết thúc năm học 2020-2021 trước ngày 25/5/2021. 

- Hoàn thành đánh giá học sinh năm học 2020 -2021 ghi điểm vào sổ theo dõi 

đánh giá học sinh của giáo viên và cập nhật lên phần mềm QLNT, ghi vào học bạ 

của học sinh khối 8;9 (khối 6;7 sử dụng học bạ điện tử và sổ điểm điện tử). 

2.  Về tổng kết năm học.  

- Nghiêm túc thực hiện việc đánh giá, xếp loại học sinh theo đúng quy điịnh của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 



- Nhà trường giao cho giáo viên chủ nhiệm lớp sử dụng tiết sinh hoạt lớp vào thứ 

7 ngày 15/5/2021 để tổng kết năm học theo đơn vị lớp thông báo kết quả học tập 

và rèn luyện, đánh giá quá trình học tập của học sinh lớp và các hoạt động giáo 

dục khác.. Trao thưởng cho học sinh đậu học sinh giỏi huyện trong năm học (Nhà 

trường ủy quyền giao cho GVCN lớp trao trực tiếp cho học sinh), Các hình thức 

khen thưởng khác (giao cho GVCN các lớp nhận sau khi hội đồng thi đua nhà 

trường họp và quyết định khen thưởng để trao cho học sinh theo hình thức phù 

hợp), kết quả học tập, rèn luyện của học sinh được thông báo cho học sinh, phụ 

huynh qua tin nhắn SMS trên hệ thống phần mềm QLNT VNEDU sau khi hoàn 

thành xong kết quả học tập và đánh giá học sinh năm học 2020-2021. 

- Quán triệt học sinh về nghỉ hè tại địa phương chấp hành tốt phòng chống dịch 

Covid-19 đã được triển khai, chấp hành tốt các tệ nạ xã hội và phòng chống đuối 

nước, tham gia các hoạt động đội tại địa phương triển khai. 

- Giao cho đ/c Lã Thị Thu Hiền giáo viên Tổng phụ trách Đội kết hợp đoàn xã 2 

địa phương Diễn Cát và Minh Châu để bàn giao học sinh về sinh hoạt hè theo văn 

bản hướng dẫn của Huyện Đoàn. 

- Các tổ nhóm chuyên môn hoàn thành minh chứng năm học 2020-2021 để căn cứ 

đánh giá xếp loại và đề xuất danh hiệu thi đua của GV và học sinh. 

- Hoàn thành các loại hồ sơ của các tổ chức, cá nhân theo quy định trong các tiêu 

chuẩn của KĐCL. 

- Hoàn thành hồ sơ học sinh thi tuyển vào lớp 10 THPT và xét tốt nghiệp cho học 

sinh lớp 9 theo các văn bản và công văn hướng dẫn. 

3. Về ôn tập cho học sinh thi vào lớp 10 THPT. 

- Tổ chức và thực hiện tốt kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp 9 đăng ký dự thi tuyển 

sinh vào lớp 10 THPT theo kế hoạch đã được phòng phê duyệt. 

- Tổ chức thi thử cho học sinh thi vào lớp 10 THPT trong các ngày 17; 18/5/2021.  

- Việc triển khai dạy ôn thi vào lớp 10 THPT thực hiện theo kế hoạch được Phòng 

Giáo dục phê duyệt, tổ chức thi thử cho học sinh GVCN và giáo viên trực tiếp dạy 

thường xuyên nhắc nhở học sinh phải chấp hành nghiêm túc phòng chống dịch 

Covid-19 mà nhà trường và địa phương đã triển khai.  

- Nhận bàn giao hồ sơ hoàn thành chường trình Tiểu học Diễn Cát để chuẩn bị cho 

công tác tuyển sinh năm học mới lớp 6 

4. Các hoạt động khác. 

 - Khi học sinh nghỉ hè nhà trường vẫn duy trì hoạt động để hoàn thành kế hoạch 

năm học 2020-2021 đề nghị các lớp trực tuần luân phiên điều động học sinh vệ 

sinh trường với số lượng học sinh điều động đảm bảo vệ sinh, đảm bảo phòng 

chống dịch. Cán bộ, giáo viên và nhân viên làm việc theo luật viên chức đã quy 

định.  



- Tổ kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện minh 

chứng của năm học 2020-2021 để làm tốt công tác đón đoàn kiểm tra đánh giá 

ngoài của Sở Giáo dục kiểm tra công nhận. 

- Tổ chức tuyên truyền trong phụ huynh, đặc biệt phụ huynh chuẩn bị bước vào 

lớp 6 năm học 2021-2022 về việc thay sách theo CTGDPT 2018 để phụ huynh 

mua sách cho học sinh đúng theo sách đã quy định. 

 - Nghiêm cấm giáo viên nhà trường tổ chức dạy thêm và học thêm trong và ngoài 

nhà trường sau khi kết thúc chương trình năm học 2020-2021.  

 Trên đây là kế hoạch nhà trường triển khai việc kết thúc năm học 2020-2021 

để triển khai cho bộ phận chuyên môn, tổ chức công đoàn trường, đội thiếu niên, 

các tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn, GVCN các lớp và giáo viên bộ môn, bộ 

phận văn phòng cắn cứ để triển khai thực hiện nghiêm túc. Có vướng mắc trong 

quá trình triển khai trao đổi trực tiếp với Hiệu trưởng để giải quyêt. 
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