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I. YÊU CẦU CHUNG
- Công tác chủ nhiệm có mục đích giáo dục rèn luyện đạo đức học sinh (HS), tạo ra động cơ
thái độ học tập đúng đắn, đạt kết quả học tập cao nhất. Công tác chủ nhiệm nhằm củng cố nền nếp
học tập, uốn nắn ngôn phong tác phong HS, rèn luyện thái độ và hành vi giao tiếp văn minh lịch
sự, tính tự giác trong học tập; tổ chức cho HS tham gia tốt các phong trào thi đua và các họat động
xã hội…
- Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) có vai trò quan trọng trong việc giáo dục và hình thành
nhân cách HS. GVCN phải quán triệt nhiệm vụ theo Điều lệ nhà trườngvà phối hợp với các lực
lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường – nhất là Đoàn TNCSHCM. GVCN gần gũi HS, trực
tiếp quản lý và giáo dục HS trong lớp, tổ chức cho HS tham gia mọi yêu cầu giáo dục do nhà
trường đặt ra, uốn nắn kịp thời những hành hành vi sai trái của HS.
Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học 2016-2017, nhà trường đề ra kế
họach chủ nhiệm năm học 2016-2017 như sau:
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐẦU NĂM:
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• Thuận lợi:
- Nhà trường phân công GVCN và Phó chủ nhiệm hầu hết là những GV dạy môn chuyên
của lớp hoặc là những GV có kinh nghiệm giáo dục, để tạo điều kiện GV có thời gian gần gũi, hỗ
trợ học tập cho lớp nhiều hơn. GVCN hầu hết là những GV giảng dạy lâu năm, có nhiều tâm huyết
và kinh nghiệm giáo dục tốt.
- Đa số HS có học lực giỏi, khá; có tinh thần tự giác cao; hạnh kiểm tốt.
- HS được sự quan tâm chăm sóc tốt của PHHS.
• Khó khăn:
- Còn một số HS học lực trung bình. Một số HS còn chủ quan, chưa cố gắng trong học tập,
có HS học tập TB, Yếu các môn KHTN….
- Những HS xa gia đình, ở nội trú trong KTX hoặc ở nhà thuê, môi trường học tập sinh họat
chưa thật sự thuận lợi.
- Môi trường xã hội bên ngòai còn có những khó khăn, phức tạp ảnh hưởng đến quá trình
giáo dục chung.
III. MỤC TIÊU CHUNG:
Phấn đấu xây dựng các lớp thành những tập thể HS tiên tiến, có năng lực tự quản tốt. Phát
triển toàn diện về nhân cách HS, có hạnh kiểm tốt. Phối hợp tốt các LLGD trong và ngoài nhà
trường – nhất là Đoàn TNCS HCM, để giáo dục HS có ý thức tự giác trong học tập, rèn luyện nhân
cách, đức hạnh và quyết tâm phấn đấu nâng cao chất lượng và số lượng giải HSG các cấp và khu
vực, quốc gia, nghiên cứu khoa học; đỗ TNTHPT 100%, trúng tuyển vào ĐH, trở thành những
nhân tài cuả quê hương đất nước.
IV. NHIỆM VỤ:
1. Nhiệm vụ trọng tâm.
- Quản lý và giúp lớp tổ chức học tập, rèn luyện đạt mục tiêu giáo dục. Chịu trách
nhiệm trước Trường về tất cả các hoạt động và cơ sở vật chất của lớp học được phân công chủ
nhiệm, về nhiệm vụ cố vấn định hướng học tập và rèn luyện cho học sinh thuộc lớp học được
phân công chủ nhiệm.
- Theo dõi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của lớp chủ nhiệm theo từng tháng, từng
học kỳ và trong năm học. Đề xuất lựa chọn Ban cán sự lớp đầu năm.
- Nắm bắt tình hình học tập, đạo đức, tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh và hoàn cảnh gia
đình của từng em nhằm có hướng tác động phù hợp, có giải pháp phù hợp tạo điều kiện để học
sinh học tập tốt và rèn luyện tốt. Tư vấn, định hướng cho HS học tập phù hợp với kỳ thi THPT
Quốc gia năm 2017.
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- Tổ chức thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua gắn với
việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phát triển năng khiếu cho học sinh tạo
sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục.
- Tổ chức tốt hoạt động đầu năm học mới, nhất là đối với các lớp đầu cấp, nhằm giúp
học sinh làm quen với thầy cô giáo, bạn bè, điều kiện học tập và phương pháp dạy học trong
nhà trường, tạo nên môi trường học tập thân thiện, tích cực và hiệu quả của học sinh.
- Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo
dục truyền thống; xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nề nếp, thực hiện giáo dục kỷ
luật tích cực hiệu quả; hướng dẫn việc tổ chức tham quan học tập tại các di tích văn hóa, lịch
sử, danh lam.
- Tăng cường tổ chức các phong trào thi đua học tốt, hoạt động ngoại khóa, hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp theo nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực” nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hình thức dạy học, hình thức kiểm tra, đánh giá,
rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội của học sinh.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian, thể dục thể thao, tin học,
ngoại ngữ. Tăng cường các hoạt động tham quan, giao lưu văn hóa – thể thao giữa các trường.
- Thực hiện các biện pháp giáo dục học sinh chấp hành tốt pháp luật, không vi phạm
các tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.
- Tiếp tục tăng cường các biện pháp để nâng cao chất lượng dạy và học, tăng tỷ lệ học
sinh giỏi, học sinh giỏi các cấp và khu vực, học sinh đạt giải cao về nghiên cứu khoa học,...
2. Nhiệm vụ cụ thể:
- Mỗi GVCN phải xây dựng kế hoạch chủ nhiệm năm học, từng tháng, từng tuần đầy
đủ, cụ thể và có tính khả thi.
- Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo
dục sát với đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của từng học sinh và của cả lớp.
- Tổ chức phát động thi đua của lớp theo chủ điểm, theo đợt của nhà trường về tất cả
các hoạt động giáo dục. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra ban cán sự lớp làm việc theo kế hoach đã
đề ra hàng tuần, tháng. Sơ kết, tổng kết theo đợt, có hình thức khuyến khích, khen thưởng
động viên kịp thời các thành viên trong lớp.
- GVCN tổ chức tốt các tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu năm để xây dựng cơ cấu tổ chức
lớp; phổ biến, quán triệt nội quy, nề nếp của nhà trường. Xây dựng lớp học thành đơn vị tập
thể gắn bó, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau, phát huy khả năng tự giác, tự quản của học
sinh theo đúng tinh thần đổi mới phương pháp giáo dục (thầy chủ đạo, trò chủ động), định
hướng nhằm giúp học sinh thể hiện tinh thần trách nhiệm mạnh dạn phê và tự phê giúp đỡ
nhau cùng tiến bộ. Tạo sự phong phú, sinh động về nội dung và hình thức của tiết SHCN.
- Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và
kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp, danh sách học sinh phải kiểm tra lại,
phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm, hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh.
- Tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm, giữa năm, cuối năm; thiết lập mối quan hệ
giữa nhà trường và gia đình trong việc thông tin 2 chiều về công tác giáo dục học sinh.
- Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các lực lượng giáo
dục khác: Ban giám hiệu, giáo viên bộ môn, Đoàn TN, Ban quản lý ký túc xá trong việc cùng
giáo dục học sinh.
- Thực hiện đầy đủ, đúng các hồ sơ sổ sách trong công tác chủ nhiệm.
- Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Ban Giám hiệu.
V. CÁC HỌAT ĐỘNG GIÁO DỤC :
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1. Về giáo dục đạo đức:
a. Yêu cầu GVCN:
- Rèn luyện HS có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, nề nếp, ngôn phong, tác phong văn minh lịch
sự. Phát huy tinh thần tự giác phấn đấu cao trong học tập và thực hiện tốt nội qui trường lớp, trung
thực trong kiểm tra, thi cử. Xây dựng các tập thể lớp đoàn kết, thương yêu, quan tâm giúp đỡ lẫn
nhau.
- Đặc biệt quan tâm, theo dõi sát những HS nội trú KTX, thường xuyên kiểm tra việc thực
nội qui rèn luyện trong KTX.
b. Biện pháp:
- Ngay từ tháng đầu năm GVCN phải tìm hiểu, phân loại HS, nắm chắc hoàn cảnh gia đình,
những đặc điểm về thể chất sinh lý, tâm lý tính cách, hành vi đạo đức của từng HS … Thực hiện
hồ sơ sổ sách chủ nhiệm.
- Bồi dưỡng, xây dựng các cán bộ lớp có năng lực tổ chức, có đạo đức gương mẫu. Quy
định rõ chức năng, nhiệm vụ cho từng cán bộ lớp.
- Quan tâm chặt chẽ đến hoạt động của lớp, có kế hoạch thi đua của lớp với tiêu chuẩn cụ
thể, thưởng phạt kịp thời. Đặc biệt quan tâm đến chuyên cần hàng ngày của HS.
- Hỗ trợ lớp tham gia tích cực các phong trào thi đua của trường và Đoàn trường đề ra.
- Giáo dục HS có ý thức tự giác chấp hành nội quy, những quy định của nhà trường đã được
cụ thể hóa trong quyển “Những điều HS cần biết” do nhà trường biên soạn.
- Giáo dục HS có ý thức phòng chống tệ nạn xã hội, ngăn chặn ma tuý, chấp hành tốt luật lệ
giao thông, không đi xe gắn máy đến trường.
- Thực hiện tốt các tiết sinh hoạt lớp: có giáo án sinh hoạt chủ nhiệm. Nội dung sinh hoạt
chủ nhiệm thiết thực, có ý nghĩa giáo dục phong phú, sâu sắc.
- Hàng tháng đến thăm HS ở KTX, ở ngoại trú, nắm bắt tình hình ăn ở của HS.
c. Chỉ tiêu:
-100% HS có hành vi văn minh, lịch sự, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần tập thể cao.
Không cúp tiết, không nghỉ học. Không đi học trễ. Ngăn ngừa HS nghỉ học không phép. Hạn chế
HS nghỉ học có phép . Không để HS vi phạm kỷ luật phải ra Hội đồng kỷ luật.
- Xếp loại hạnh kiểm cuối năm khá - tốt: 100%.
2. Học tập:
a. Yêu cầu:
- GVCN xây dựng cho HS ý thức học tập tốt: tự giác tự học, tự giác nghiên cứu, trung thực,
linh hoạt, sáng tạo. Hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
- Thường xuyên nhắc nhở HS tích cực tham gia học bồi dưỡng, tham gia dự thi tất cả các
kỳ thi HSG vòng tỉnh, khu vực, toàn quốc, nghiên cứu khoa học, … Theo dõi việc học tập của HS,
có đề xuất kịp thời với BGH về tình trạng học tập của lớp chủ nhiệm. Nhắc nhở HS không học
lệch, đảm bảo kết quả thi HSG và đỗ TN THPT 100%. Môn dạy của GVCN phụ trách không có
HS dưới trung bình.
- Hướng dẫn HS chọn ngành học Đại học đúng năng lực và nguyện vọng và đỗ ĐH trên
95%.
b. Biện pháp:
- GVCN thường xuyên theo dõi kết quả học tập của lớp qua sổ gọi tên ghi điểm điện tử, qua
sổ đầu bài. Dự giờ, đến thăm lớp ngòai giờ dạy, quan hệ với GV bộ môn để nắm tình hình học tập
của Lớp, chỉ đạo cán sự bộ môn đẩy mạnh phong trào học tập của lớp. Hàng tháng GVCN cần ghi
nhận kết quả học tập (điểm số các môn học) của HS và đề ra biện pháp khắc phục hiện tượng học
yếu. Đề xuất với kịp thời với BGH để có biện pháp riêng cho lớp. Thường xuyên theo dõi điểm số
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HS và các thông báo về kết quả học tập của HS cho CMHS. Vận động CMHS tham gia đăng ký sổ
liên lạc điện tử để kịp thời theo dõi tình hình học tập của HS.
- Nâng cao tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập.
- Nâng cao thi đua học tập giữa các tổ trong lớp, giữa các lớp.
c. Chỉ tiêu:
- 100% HS có đủ SGK, dụng cụ học tập.
- 100% HS thuộc bài, làm bài đầy đủ khi đến lớp.
- Tham gia tốt các lớp học bồi dưỡng, phụ đạo, ngọai khóa.
- Cuối HK, cuối năm có trên 75% HS có HL Giỏi. Có dưới 0,2% HS HL TB, không có HS
có HL yếu.
- Giữ vững các chỉ tiêu đỗ TN, đỗ ĐH-CĐ, thi HSG các cấp, nghiên cứu khoa học, … do
nhà trường đề ra.
3. Giáo dục lao động:
a. Yêu cầu:
Lao động tốt, có ý thức tập thể, chấp hành đúng sự phân công của nhà trường. Có ý thức giữ
gìn trường lớp luôn sạch đẹp, nhất là những khu vực chung, khuôn viên nhà trường và KTX ; giáo
dục HS ý thức tự giác trong lao động, xem việc vệ sinh lớp học, hành lang, cầu thang, sân trường,
việc chăm sóc bồn hoa, cây kiểng là công việc hàng ngày mà HS phải thực hiện. Có ý thức bảo vệ
của công tốt, tiết kiệm điện nước ở trường cũng như ở KTX.
b. Biện pháp:
- Làm tốt công tác phân công lao động tự phục vụ và lao động công ích. Trong công tác
chăm sóc hoa kiểng, phân công cụ thể phần việc, khu vực cho mỗi HS hoặc nhóm HS và yêu cầu
HS tự sắp xếp thời gian để thực hiện, không nhất thiết phải tập trung cả lớp để lao động theo một
thời gian cố định. GVCN theo dõi và nhắc nhở HS thực hiện tốt phần việc được phân công.
- Đôn đốc, nhắc nhở HS giữ gìn vệ sinh, cảnh quan trường lớp luôn sạch đẹp.
- Thực hiện tốt các qui định của nhà trường về lao động vệ sinh lớp học, khu vực được phân
công, chăm sóc bồn hoa, cây kiểng.
- Kịp thời nhắc nhở khi học sinh làm chưa tốt.
c. Chỉ tiêu:
- 100% tham gia lao động tự giác, có kỷ luật, hiệu quả tốt.
- Các khu vực được phân công vệ sinh luôn sạch sẽ.
4. Họat động Văn - thể - mỹ:
- GVCN hỗ trợ, hướng dẫn HS tham gia tốt các hoạt động văn nghệ, thể thao, báo chí do
nhà trường và Đoàn trường đề ra. Qua các họat động văn thể mỹ vừa phát huy năng khiếu bẩm sinh
vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong học tập và rèn luyện.
- Đồng thời, thông qua các họat động này nhằm rèn luyện năng lực tự quản, tinh thần tập
thể, quan hệ tình bạn trong sáng tốt đẹp…
Chỉ tiêu:
-100% HS tham gia các phong trào Văn Thể Mỹ.
- Giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhà trường, vệ sinh môi trường tốt.
5. Đổi mới nội dung sinh hoạt lớp:
- GVCN cần linh động, sáng tạo tìm những giải pháp phù hợp với yêu cầu giáo dục, tạo
được hứng thú cho học sinh, không làm cho giờ sinh hoạt bị căng thẳng hoặc nhàm chán, biết
lôi cuốn học sinh vào những hoạt động tích cực trong giờ sinh hoạt lớp.
- Tạo cho học sinh một tâm lý thoải mái gần gũi sẵn sàng chia sẻ với giáo viên những
vướng mắc khó khăn của mình trong quá trình học tập và cuộc sống.
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- Khích lệ, động viên học sinh và chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng học tập, sẵn sàng tiến bộ,
tham gia tích cực học bồi dưỡng HSG, nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa môn chuyên,
…
- Hướng dẫn kỹ năng sống, kỹ năng học tập.
- Tự nhận ra các lý do nguyên nhân yếu kém của mình và sẵn sàng khắc phục sửa chữa.
- Đổi mới mô hình sinh hoạt chủ nhiệm theo hướng lấy học sinh làm trung tâm.
- Kết hợp giữa giáo dục đạo đức học sinh và tổ chức hoạt động vui chơi, tạo cho học
sinh một sân chơi bổ ích để các em có thể “học mà chơi, chơi mà học” như thi rung chuông
vàng, văn nghệ, đố vui, đọc những câu chuyện hay, có ý nghĩa trên sách, báo phù hợp với lứa
tuổi học trò…
- Tích hợp các nội dung, chuyên đề mang tính thời sự, phù hợp với lứa tuổi học sinh
trong giờ sinh hoạt lớp. Đưa đến cho tập thể lớp những chủ đề phù hợp với lứa tuổi để chúng
em cùng nhau thảo luận. Những chủ đề như: giáo dục đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh,
giáo dục về chủ quyền biển, đảo trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, tình hình kinh tế, văn
hóa, chính trị của địa phương, đất nước, các nước trên thế giới, về biến đổi khí hậu và bảo vệ
môi trường, …
- Chia sẻ những câu chuyện người tốt - việc tốt đến các em học sinh để từ đó giáo dục
cho các em nhân cách sống, đạo lý làm người, …
- Giáo viên phải xây dựng nội dung sinh hoạt lớp cho mỗi tiết ngoài nội dung sinh hoạt
chung của nhà trường.
6. Kết hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện các cuộc vận động.
- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Giáo viên chủ
nhiệm tổ chức cho học sinh đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác. Giúp đỡ các đối tượng
học sinh trung bình, yếu một một cách cụ thể, xây dựng lớp thành điển hình trong các phong
trào của trường.
- Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.
- Giáo dục HS ý thức an toàn giao thông: Giáo dục cho học sinh chấp hành luật giao
thông đường bộ, đường thủy, khi đi trên đường không chạy xe hàng 2, hàng 3, không đùa
giởn, phóng nhanh, vượt ẩu, không chạy xe gắn máy khi chưa đủ tuổi không có giấy phép lái
xe, vận động người thân trong gia đình có ý thức tham gia giao thông từ đó giảm thiểu tai nạn
giao thông, …
- Giáo dục HS ý thức phòng chống tệ nạn xã hội xâm nhập học đường, giáo dục ý thức
phòng chống tệ nạn xã hội một cách thường xuyên liên tục trong học sinh như: tệ nạn ma túy,
chơi game, cờ bạc, uống rượu, hút thuốc, các tệ nạn xã hội khác, . . .
7. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa:
Chào mừng các ngày lễ lớn như 19/8, 02/9, 20/10, 20/11, 22/12, 09/1, 08/3, 26/03,
Mùng 10 tháng 3, 30/4, 01/5, 07/5, 19/5,…nhà trường tổ chức các hoạt động kỷ niệm, giáo
viên chủ nhiệm phải hướng dẫn và lên kế hoạch tổ chức lớp tham gia các hoạt động này một
cách thiết thực, hiệu quả . . từ đó tạo mối liên hệ gắn kết giữa cá nhân với tập thể để giáo dục
học sinh, góp phần phát triển năng lực, phẩm chất toàn diện cho các em.
8. Công tác bảo vệ của công; bảo quản đồ dùng, tài sản cá nhân; vệ sinh môi
trường, chăm sóc cây cảnh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Giáo dục HS có ý thức bảo quản tài sản chung, không mang bàn ghế ra khỏi lớp;
không được viết, vẽ, khắc, trang trí bất cứ cái gì khác ngoài quy định chung của nhà trường
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(trên tường, bàn, ghế, các vật dụng, cơ sở vật chất khác, …). Khi tan học phải đóng cửa sổ và
khóa cửa chính của lớp học chắc chắn. Mỗi HS phải chịu trách nhiệm bảo quản cho cơ sở vật
chất tại vị trí chỗ ngồi của mình. GVCN và tập thể lớp chịu trách nhiệm bảo quản tất cả CSVC
của phòng học.
- Giáo dục HS phải biết tự bảo quản đồ dùng và tài sản cá nhân. Không mang nhiều
tiền, đồ trang sức quí, đồ dùng, vật dụng đắt tiền vào khuôn viên trường. Không tự tiện lục
soát, lấy cắp đồ đạc, cặp xách của người khác.
- Phân công và hướng dẫn HS vệ sinh lớp học, khu vực được phân công. GVCN thường
xuyên thăm lớp, kiểm tra tình hình thực hiện vệ sinh của lớp để kịp thời nhắc nhở, uốn nắn,
điều chỉnh.
- Giáo dục học sinh văn hóa ứng xử khi sử dụng công trình vệ sinh, có ý thức chăm sóc
và bảo vệ cây xanh, cây cảnh trong khuôn viên trường và Ký túc xá. GVCN quán triệt các tiêu
chí xây dựng trường “Xanh – Sạch – Đẹp” với học sinh từ đó nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh
môi trường.
- Phân công HS chăm sóc các cây xanh, cây cảnh trong khuôn viên nhà trường.
- Giáo dục HS có ý thức tiết kiệm điện, nước và các thiết bị, tài sản khác của lớp, nhà
trường và Ký túc xá.
9. Công tác phối hợp các lực lượng giáo dục:
- Phối hợp với Đòan TNCS: Đầu năm GVCN xây dựng đội ngũ cán bộ chi đoàn, quan tâm
hướng dẫn công tác chi đòan lớp. Thường xuyên phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho họat động
của Chi Đòan thông qua phong trào thi đua hàng tuần, từng đợt thi đua họat động VTM. Hướng
dẫn và tổ chức lớp tham gia tốt các họat động của Đoàn trường. Các chi đoàn phấn đấu đạt chi
đoàn xuất sắc.
- Với Cha mẹ HS: thông qua tìm hiểu HS, GVCN nắm rõ hòan cảnh, nghề nghiệp PHHS.
Thực hiện tốt các cuộc họp định kỳ CMHS, giúp CMHS bầu Ban ĐDCMHS. Cuối học kỳ I và
cuối năm học, GVCN báo cáo đầy đủ tình hình rèn luyện của HS thông qua sổ LLGĐ, để thông tin
kịp thời về HS. Có kế kọach thăm viếng gia đình HS, nhất là các HS chậm tiến, hoặc có hoàn cảnh
đặc biệt; thăm, động viên HS ở KTX /ở nhà trọ.
- Thông qua CMHS, GVCN cần có những quan hệ phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã hội
bằng nhiều hình thức giao lưu, kết nghĩa, bảo trợ… nhằm thực hiện tốt họat động xã hội hóa giáo
dục.
10. Đánh giá kết quả giáo dục HS:
- GVCN cần căn cứ vào chỉ tiêu, các tiêu chuẩn rèn luyện của trường, của lớp đề ra để nhận
định đánh giá HS một cách toàn diện, chính xác, khách quan. GVCN cần có quá trình theo dõi, ghi
nhận về sự phát triển nhân cách HS. Khi GVCN đánh giá cần kết hợp hoạt động tự đánh giá của
HS và kết quả đánh giá của chi đoàn, của tập thể lớp, của các GV bộ môn.
- GVCN cần hết sức quan tâm đến công tác đánh giá kết quả giáo dục. Đánh giá đúng là
một động lực giúp HS nỗ lực rèn luyện tu dưỡng, phát huy ưu điểm khắc phục nhược điểm vươn
lên hòan thiện nhân cách của mình.
- Cuối học kỳ GVCN phối hợp GVBM, chi đoàn nhận xét và xếp loại hạnh kiểm HS và ghi
vào học bạ. GVCN cần ghi vào học bạ đầy đủ, cụ thể, đúng theo quy định về ghi học bạ trong
quyển “Những điều CB-GV-NV trường THPT Chuyên Bến Tre cần biết”
VI. CHỈ TIÊU CHUNG:
• 100% GVCN có đủ Hồ sơ sổ sách theo qui định, có HSSS tốt.
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• Về tập thể HS: 100% lớp tiên tiến. Có lớp tiên tiến xuất sắc.
• Trên 98% hạnh kiểm tốt – Không có hạnh kiểm TB.
• Học lực: 75% XL Giỏi trở lên đối với các lớp Chuyên KH Tự nhiên và chuyên Anh. Các
lớp còn lại có 55% HL Giỏi. Không có HS yếu. TN THPT đạt 100%. Có HS đỗ thủ khoa
cấp Tỉnh.
• Đậu vào ĐH : trên 95% chia ra như sau: Lớp 12 Toán, Lý, Hóa, Anh : trên 98%; 12Văn,
Sử, Địa: trên 92%.
• Hàng tuần có đến thăm lớp ít nhất 2 lần (ngoài tiết sinh hoạt chủ nhiệm). Hàng tháng có 1
lần đến thăm HS ở KTX, HS ở ngoại trú.
• Đi thực tế gia đình HS ít nhất 10% HS (Lưu ý gia đình HS cá biệt).
Trên đây là những nội dung chủ yếu về công tác chủ nhiệm lớp. Các GVCN căn cứ vào
phương hướng này và căn cứ vào đặc điểm tình hình lớp để xây dựng Kế họach công tác chủ
nhiệm lớp, nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra.
VII. KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG:
1. Tháng 7/2016:
Kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7
- Phân công chủ nhiệm năm học 2016-2017.
- Phân công các lớp vệ sinh lớp và khu vực trường trong năm học 2016-2017.
2.Tháng 8/2016:
Kỉ niệm ngày Cách mạng tháng 8 thành công
- GVCN tiến hành họp lớp và ổn định tổ chức lớp, điều tra cơ bản về lý lịch cá nhân HS
của lớp.
- Tổ chức sinh hoạt nội quy, quy chế của học sinh trường THPT Chuyên Bến Tre, thông
báo lịch hoạt động của nhà trường cho HS, kiểm tra cơ sở vật chất của lớp, hướng dẫn HS
tham gia phong trào thi đua, thực hiện nề nếp, tổ chức cho HS đăng ký ở Ký túc xá, đăng ký
phù hiệu, huy hiệu trường, quần áo thể dục, áo blouse, …
- Các lớp tiến hành tổng vệ sinh lớp và khu vực được phân công, trồng và chăm sóc hoa
kiểng, đợt 1 vào ngày 08/8/2016 (từ 16g00), đợt 2 vào ngày 01/9/2016 (từ 14g00).
- Khối 11 tham gia lao động nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh vào ngày 26/8/2016 (từ 16g00).
- Tiến hành làm Hồ sơ chủ nhiệm gồm: Sổ chủ nhiệm, sổ đầu bài, sổ Biên bản SH lớp,
sổ LL gia đình, Sổ GTGĐ, hồ sơ HS: học bạ, giấy chứng nhận miễn TD, con TB/LS...
- Chuẩn bị hỗ trợ Lễ khai giảng năm học 2016-2017 vào ngày 05/9/2016..
- Vận động HS tham gia Bảo hiểm y tế (100% HS tham gia) và bảo hiểm tai nạn.
- Hoàn thành hồ sơ xin miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho HS.
- Xét trao học bổng cho HS đầu năm học.
- Phối hợp Ban QL KTX, quan tâm đặc biệt đến HS ở KTX (thăm và kiểm tra ít nhất 1
lần/ tháng).
- Thực hiện tốt công tác trực thi đua, trực chủ nhiệm.
3. Tháng 9/2016:
Kỉ niệm ngày Quốc khánh 2/9 – Lễ Khai giảng năm học
- Các lớp chuẩn bị và hỗ trợ tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2016-2017.
- GVCN hướng dẫn HS thực hiện tốt phong trào thi đua, chăm sóc hoa kiểng, tổng vệ
sinh lớp và khu vực được phân công.
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- Tăng cường giáo dục HS thực hiện tốt nội quy nhà trường, tháng an toàn giao thông
chấp hành tốt luật giao thông, ứng xử văn hóa giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy,
…
- GVCN phối hợp Đoàn TN tổ chức Đại hội Chi Đoàn các lớp, hỗ trợ tổ chức tốt Đại
hội Đoàn trường.
- Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi
thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực.
- Thực hiện việc giúp đỡ những HS có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhắc nhở và hướng
dẫn HS tiếp tục thực hiện hoàn thành hồ sơ xin miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập
cho HS, hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ học sinh THPT có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn.
- Hoàn thành các hồ sơ về công tác chủ nhiệm.
- Tổ chức ĐH.CMHS của lớp, hỗ trợ đại hội CMHS cấp trường.
- GVCN phối hợp với Đoàn TN thực hiện các hoạt động ngoài giờ theo chủ điểm của
tháng, theo dõi và nhắc nhở HS thực hiện tốt việc trực và tổng kết thi đua hàng tuần giữa các
lớp.
- Tiếp tục hướng dẫn HS lao động vệ sinh, chăm sóc, hoa kiểng, tiếp tục thực hiện việc
trang trí trường lớp, vệ sinh môi trường cảnh quan sư phạm.
- Đẩy mạnh công tác trực thi đua, trực chủ nhiệm.
4. Tháng 10/2016:
Kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi thư lần cuối cho ngành Giáo dục 15/10
Ngày thành lập Hội LHPNVN 20/10
- Tiếp tục hướng dẫn học sinh ôn tập thi HSG cấp tỉnh và thi chọn đội tuyển HSG Tỉnh.
Thường xuyên nhắc nhở học sinh tham gia tốt công tác bồi dưỡng. Đẩy mạnh công tác giáo
dục tư tưởng đối với những học sinh không tích cực tham gia các kỳ thi HSG.
- Theo dõi, đôn đốc việc học bồi dưỡng của học sinh lớp 10. Xây dựng nề nếp học tập
của lớp, của cá nhân.
- Phát động, đôn đốc học sinh tham gia thi giải toán trên máy tính cầm tay, thi tiếng
Anh, Toán trên mạng.
- Tiếp tục hướng dẫn HS lao động vệ sinh, chăm sóc, hoa kiểng, tiếp tục thực hiện việc
trang trí trường lớp, vệ sinh môi trường cảnh quan sư phạm.
- Giáo dục ý thức phòng chống cháy nổ, hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy và chữa
cháy (04/10), phòng chống ma túy, phòng chống bạo lực và các tệ nạn xã hội trong trường học.
- Tăng cường giáo dục và hình thành cho học sinh các giá trị sống, kỹ năng sống.
- Hỗ trợ, hướng dẫn học sinh thực hiện tốt việc khám sức khỏe cho HS, tăng cường
công tác giáo dục phòng chống dịch bệnh.
- Thực hiện tốt việc thăm hỏi, động viên, nhắc nhở học sinh ở ký túc xá thực hiện tốt
nội quy trong ký túc xá.
- Đẩy mạnh công tác trực thi đua, trực chủ nhiệm.
5. Tháng 11/2016:
Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
- GVCN giáo dục cho HS về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc nhân kỷ niệm
ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; vận động HS hưởng ứng tích cực phong trào thi đua: “Hai
tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, và phong trào thi đua chào mừng
ngày NGVN 20/11 của nhà trường và Đoàn trường.
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- Tiếp tục giáo dục học sinh thực hiện tốt nội quy, nền nếp học tập; ngôn phong, tác
phong; nội qui kiểm tra, thi cử; vệ sinh trường lớp, ...
- Tiếp tục tăng cường giáo dục và hình thành các kỹ năng sống cho học sinh.
- Tiếp tục theo dõi đôn đốc HS học bồi dưỡng, thực hiện các đề tài NCKH.
- Nhắc nhở HS tham gia chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Lễ 20/11/2016.
- Các khối chủ nhiệm tiến hành kiểm tra chéo hồ sơ công tác chủ nhiệm.
- GVCN tăng cường thăm HS ở KTX.
- GVCN phối hợp với Đoàn TN tổ chức xếp loại hạnh kiểm tạm thời của HS giữa HK I
năm học 2016-2017.
- Tiếp tục hướng dẫn HS lao động vệ sinh, chăm sóc hoa kiểng, vệ sinh môi trường
cảnh quan sư phạm.
- Đẩy mạnh công tác trực thi đua, trực chủ nhiệm.
6. Tháng 12/2016:
Chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt nam 22/12
- GVCN giáo dục HS ý nghĩa ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12).
- Tăng cường giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng cho học sinh. Giáo dục truyền
thống đánh giặc giữ nước, truyền thống đoàn kết của dân tộc ta. Rèn luyện sức khỏe để học
tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Giáo dục và vận động HS hưởng ứng và tham gia nhiệt tình các hoạt động của tháng
phòng chống ma túy- HIV/AIDS; tiếp tục giáo dục HS chấp hành nghiêm chỉnh luật giao
thông, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông và phòng tránh các tệ nạn xã hội có thể xâm
nhập vào nhà trường.
- Tiếp tục giáo dục học sinh thực hiện tốt nội quy, nền nếp học tập; ngôn phong, tác
phong; vệ sinh trường lớp, …
- Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc HS trong việc xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch ôn tập
chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ I, tiếp tục đôn đốc HS tham gia tốt việc học bồi dưỡng thi HSG
quốc gia, giáo dục học sinh tính trung thực trong học tập - thi cử, thực hiện nghiêm túc quy
chế thi,.. .
- Hướng dẫn HS tổng vệ sinh toàn trường, HS Khối 11 tham gia tốt lao động nghĩa
trang liệt sĩ chuẩn bị cho Lễ 22/12 .
- Tiếp tục việc thăm hỏi, động viên, nhắc nhở học sinh ở ký túc xá thực hiện tốt nội quy
trong ký túc xá.
- GVCN hoàn thành xếp loại học lực và hạnh kiểm học sinh Học kỳ I, năm học 20162017.
7. Tháng 01/2017:
Kỷ niệm ngày HSSV 9/1 và ngày Bến Tre Đồng khởi 17/1
- GVCN giáo dục HS ý nghĩa ngày 9/1 và ngày 17/1.
- Tiếp tục thường xuyên nhắc nhở học sinh tham gia tốt công tác bồi dưỡng, chuẩn bị
cho kỳ thi HSG Máy tính Casio, HSG Olympic 30/4/2017. Đẩy mạnh công tác giáo dục tư
tưởng đối với những học sinh không tích cực tham gia các kỳ thi HSG.
- Tăng cường giáo dục học sinh thực hiện tốt nội quy, nền nếp học tập, vệ sinh trường
lớp, ngôn phong, tác phong, …
- Giáo dục HS và phối hợp gia đình HS giáo dục HS thực hiện đúng quy định về an
toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, nghiêm cấm việc đốt pháo, sử dụng chất gây nổ
trong dịp Tết Nguyên Đán.
- Hoàn tất sổ điểm và học bạ về kết quả học kì I năm học 2016-2017.
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- GVCN và HS chuẩn bị tốt các tiết mục văn nghệ cho hội diễn văn nghệ mừng Đảng
mừng Xuân toàn trường.
- Báo cáo kết quả học tập và rèn luyện học kỳ I của HS lớp chủ nhiệm cho CMHS.
- Tăng cường thăm hỏi, kiểm tra, động viên, nhắc nhở HS ở KTX.
- Nhắc nhở, giáo dục và phân công HS trực Tết đầy đủ, nghỉ Tết vui chơi an toàn, tiết
kiệm.
- Tiếp tục hướng dẫn HS lao động vệ sinh, chăm sóc, hoa kiểng, vệ sinh môi trường
cảnh quan sư phạm.
- Đẩy mạnh công tác trực thi đua, trực chủ nhiệm.
8. Tháng 02/2017:
Mừng Đảng, mừng xuân: kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2)
- GVCN giáo dục HS ý nghĩa ngày thành lập Đảng 3/2.
- Tiếp tục thường xuyên nhắc nhở học sinh tham gia tốt công tác bồi dưỡng, chuẩn bị
cho kỳ thi HSG máy tình Casio cấp Quốc gia, HSG Olympic 30/4/2017, nhắc nhở HS tiếp tục
tham gia tốt kỳ thi Toán, Tiếng Anh trên mạng.
- Hướng dẫn HS xây dựng và tham gia tốt phong trào thi đua học tập trên lớp, tham gia
tốt phong trào thi đua do Đoàn trường phát động. Giáo dục ý thức tự học, học tập theo hướng
tích cực cho HS.
- Tiếp tục tăng cường giáo dục học sinh thực hiện tốt nội quy, nền nếp học tập, vệ sinh
trường lớp, ngôn phong, tác phong, ….
- Tiếp tục giáo dục kỹ năng sống, văn hoá ứng xử cho HS, thực hiện tốt tiết GDNGLL.
Tiếp tục tăng cường giáo dục phòng chống ma túy-AIDS, chấp hành luật giao thông, ứng xử
văn hóa khi tham gia giao thông và phòng tránh các tệ nạn xã hội có thể xâm nhập vào nhà
trường.
- GVCN lớp 12 Nhắc nhở HS theo dõi các thông tin về tuyển sinh đại học năm 2017.
- Tiếp tục chuẩn bị hồ sơ sổ sách Chủ nhiệm.
- Tiếp tục hướng dẫn HS lao động vệ sinh, chăm sóc, hoa kiểng, vệ sinh môi trường
cảnh quan sư phạm.
- Tăng cường thăm hỏi, kiểm tra, động viên, nhắc nhở HS ở KTX.
- Đẩy mạnh công tác trực thi đua, trực chủ nhiệm.
9. Tháng 3/2017:
Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và Quốc tế phụ nữ 8/3
- Giáo dục đoàn viên và HS ý thức lập thân, lập nghiệp; tôn trọng pháp luật, bình đẳng
nam nữ; sáng tạo, tự lực trong học tập, sinh hoạt, lao động; khéo léo, đảm đang. Tổ chức các
hoạt động thi đua kỉ niệm ngày 26/3 và 8/3.
- Tiếp tục thường xuyên nhắc nhở học sinh tiếp tục tham gia tốt kỳ thi Toán, Tiếng Anh
trên mạng, tham gia tốt công tác bồi dưỡng, chuẩn bị cho kỳ thi HSG máy tình Casio cấp Quốc
gia, HSG Olympic 30/4/2017.
- Hướng dẫn HS xây dựng và tham gia tốt phong trào thi đua học tập trên lớp, tham gia
tốt phong trào thi đua do Đoàn trường phát động. Giáo dục ý thức tự học, học tập theo hướng
tích cực cho HS.
- GVCN làm hồ sơ thi THPTQG cho HS khối 12.
- Góp ý xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 26/3 của BCH Đoàn trường.
- Hướng dẫn, nhắc nhở HS tham gia tốt hoạt động kỷ niệm 26/3.
- Tăng cường thăm hỏi, kiểm tra, động viên, nhắc nhở HS ở KTX.
- Tiếp tục chuẩn bị hồ sơ sổ sách Chủ nhiệm, kiểm tra chéo hồ sơ sổ sách Chủ nhiệm.
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- Chuẩn bị các nội dung để bình bầu Giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2016-2017.
- Đẩy mạnh công tác trực thi đua, trực chủ nhiệm.
10. Tháng 4/2017:
Kỉ niệm 30/4 ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước.
Lễ giỗ tổ Hùng Vương
- Tổ chức thi đua học tập, rèn luyện chào mừng ngày giải phóng Miền Nam.
- Tổ chức các hoạt động hướng về cội nguồn và Lễ Giỗ tổ Hùng Vương.
- Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước. Giáo dục ý thức vượt khó, nghiêm túc trong
học tập, kiểm tra, thi cử.
- GVCN làm hồ sơ thi THPTQG cho HS khối 12. Họp phụ huynh phổ biến qui chế thi
tốt nghiệp, thông báo môn thi, lịch thi, các đợt thi ĐH-CĐ, kế hoạch ôn tập.
- Tiếp tục thường xuyên nhắc nhở học sinh tham gia tốt kỳ thi Toán trên mạng, tham
gia tốt công tác bồi dưỡng, chuẩn bị cho kỳ thi HSG Olympic 30/4/2017.
- Quan tâm theo dõi chất lượng học tập và rèn luyện của lớp. Phối hợp GVBM hỗ trợ,
phụ đạo các HS yếu. Nhắc nhở HS có KH học tốt và ôn tập thi HKII. GVCN lớp 12 tăng
cường theo dõi việc ôn tập thi HKII và THPTQG của HS.
- Kiểm tra hồ sơ thi THPT QG cho HS lớp 12.
- GVCN lớp 12 kiểm tra hồ sơ và học bạ HS lớp chủ nhiệm.
- Kiểm tra chéo hồ sơ sổ sách Chủ nhiệm.
- Tổ chức bình bầu Giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2016-2017.
- Đẩy mạnh công tác trực thi đua, trực chủ nhiệm.
- Tăng cường thăm hỏi, kiểm tra, động viên, nhắc nhở HS ở KTX thường xuyên hơn,
mỗi GV ít nhất thăm KTX 1 lần/ 1 tháng.
11. Tháng 5/2017:
Kỉ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5, ngày sinh nhật Bác 19/5
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh” nhân kỉ niệm ngày sinh nhật Bác
- Tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành cho HS khối 12.
- GVCN hoàn thành xếp loại hạnh kiểm, tổng kết điểm, hoàn thành sổ điểm và học bạ
cho học sinh của lớp.
- Hoàn thành hồ sơ chủ nhiệm cuối năm.
- Kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm.
- GVCN tiếp tục nhắc nhở HS lớp 12 có kế hoạch ôn thi THPTQG, HS Khối 10 và 11
tiếp tục học bồi dưỡng HSG..
- Hỗ trợ tổ chức Lễ Tuyên dương HSG và tư vấn tuyển sinh 10, Lễ tổng kết năm học
2016-2017.
- GVCN lớp 11 và 12 thông báo, hướng dẫn và nhắc nhở HS hoàn thành hồ sơ học
bổng Vallet.
- GVCN lớp 12 phổ biến cho học sinh Quy chế học bổng các trường Đại học. (nếu có)
- Hoàn thành bình bầu Giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2016-2017.
- Báo cáo kết quả hạnh kiểm và học lực năm học 2016-2017 cho PHHS.
- Họp phụ huynh học sinh cuối năm, thông báo kết quả năm học, kế hoạch hè, nhắc HS
đến trường xem thông báo chuẩn bị năm học mới
- Tăng cường thăm hỏi, kiểm tra, động viên, nhắc nhở HS ở KTX thường xuyên, đặc
biệt nhắc nhở HS 12 ôn thi THPTQG năm 2017.
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Nơi nhận:
-GVCN (để thưc hiện)
-Đoàn trường (để phối hợp)
-Lưu .

HIỆU TRƯỞNG
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