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KẾ HOẠCH
Tổ chức ôn tập kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
Căn cứ Công văn 5065/UBND-VX ngày 04 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc miễn học phí cho học sinh xã Thạnh
An từ năm học 2012-2013 cho đến nay;
Căn cứ Quyết định số 2970/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Trường Trung học cơ sởTrung học phổ thông Thạnh An;
Căn cứ vào tình hình thực tế về nhu cầu ôn tập kỳ thi Trung học Phổ thông
trên địa bàn huyện.
Trường THCS – THPT Thạnh An xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập kỳ thi
tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho học sinh đang theo học lớp 12 tại
trường như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1.Mục đích
- Nhằm nâng cao chất lượng đại trà, đảm bảo kiến thức cơ bản theo chương
trình giáo dục phổ thông và chuẩn kiến thức kỹ năng, bám sát phù hợp với yêu
cầu về hình thức, nội dung của đề thi Tốt nghiệp THPT.
- Tổ chức ôn thi Tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12 để các em có đủ khả
năng, tự tin tham gia kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022.
- Củng cố kiến thức cho học sinh yếu kém, học sinh có hoàn cảnh khó khăn,
có nguy cơ bị điểm liệt bài thi trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT.
2. Yêu cầu
- Bám sát chương trình giáo dục phổ thông, trọng tâm là lớp 12; nội dung ôn
tập theo dạng đề mở, tích hợp; tập trung rèn luyện cho học sinh phát huy tư duy,
năng lực sáng tạo, liên hệ và giải quyết vấn đề trong thực tế, kỹ năng làm bài
thi Tốt nghiệp THPT với thời gian quy định cụ thể.
- Tổ chức lớp học ôn tập theo hướng phân hóa năng lực học sinh, đảm bảo
phù hợp với mục đích là chỉ để xét tốt nghiệp THPT hoặc vừa xét tốt nghiệp THPT
vừa xét ĐH-CĐ
- Yêu cầu phải tổ chức ôn tập một cách nghiêm túc và hiệu quả.
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II. NỘI DUNG ÔN TẬP
Củng cố, khắc sâu kiến thức trọng tâm cơ bản, hệ thống hóa kiến thức để học
sinh đủ khả năng thi tốt nghiệp THPT; hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu,
nâng cao khả năng tư duy lôgic, khả năng vận dụng kiến thức. Dạy học sinh
phương pháp diễn đạt, cách trình bày bài thi, kỹ năng tính toán theo bộ môn, rèn
luyện kỹ năng giải quyết đề thi tốt nghiệp THPT ở các môn Toán, Ngữ văn, Vật
lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân (có nội
dung, tài liệu, chuyên đề riêng cho đối tượng học sinh yếu và chương trình nâng
cao cho học sinh có nguyện vọng thi để xét tuyển ĐH-CĐ).
Trường sẽ tổ chức ôn tập theo chương trình của Bộ Giáo dục và đào tạo với
3 bài bắt buộc: Toán học, Ngữ văn, Ngoại ngữ (tiếng anh) và 1 bài thi tổ hợp:
Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí , GDCD) và Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học,
Sinh học).
III. ĐỐI TƯỢNG ÔN TẬP - LỚP ÔN TẬP
1. Đối tượng
Học sinh đang theo theo học lớp 12 tại trường.
2. Lớp ôn tập
Hiện nay có 01 lớp 12 với 29 học sinh đang theo học tại trường tiến hành
ôn như sau:
- Các môn Toán học, Ngữ văn, Tiếng anh: 29 học sinh tham gia ôn tập.
- Các môn thuộc bài thi Khoa học xã hội: 26 học sinh tham gia ôn tập.
- Các môn thuộc bài thi Khoa học tự nhiên: 03 học sinh tham gia ôn tập.
IV. THỜI GIAN ÔN TẬP, PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN DẠY VÀ THỜI
LƯỢNG CỤ THỂ TỪNG MÔN
1. Thời gian ôn tập
Trường sẽ tổ chức ôn tập sau khi kết thức học kỳ II, dự kiến ôn tập trong
08 tuần. Dự kiến: Bắt đầu tổ chức ôn tập từ 16/5/2022 đến hết ngày 08/7/2022.
2. Thời lượng cụ thể từng môn
Tổng số
Giáo viên ôn tập
Ghi
STT Môn học
tiết trong
chú
tuần
Toán học
Thầy Huỳnh Văn An
8
1
2

Ngữ văn

3

Ngoại ngữ
(Tiếng anh)

4

Lịch sử

8
8
4

Thầy Biện Quốc Trọng
Cô Nguyễn Thị An

Thỉnh
giảng

Cô Trần Thị Hà My

3

5

Địa lí

4

Cô Trần Thị Thuyết

6

GDCD

4

cô Nguyễn Thị Thanh Thúy

7

Vật lí

4

Cô Nguyễn Thị Tươi

8

Hóa học

4

Cô Cao Thị Ánh Ngọc

9

Sinh học

4

Cô Đinh Thị Ngọc Giàu

Tổng số tiết/1 tuần

48 tiết

Tổng số tiết ôn tập

48x 8 =
384 tiết

V. THÀNH PHẦN BAN CHỈ ĐẠO
1. Nguyễn Bảo Ngọc

- Hiệu trưởng

- Trưởng ban.

2. Nguyễn Minh Phước - Phó hiệu trưởng - Phó ban.
3. Giáo viên chủ nhiệm 12

- Thành viên.

4. Tổ trưởng văn phòng

- Thành viên.

5. Trợ lý thanh niên

- Thành viên.

VI. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Ban lãnh đạo
- Hiệu trưởng có trách nhiệm quản lý chặt chẽ hoạt động ôn tập theo quy
định của Bộ GD&ĐT và các văn bản Hướng dẫn của Sở GD&ĐT gồm quản lý,
kiểm tra hoạt động ôn tập thi Tốt nghiệp THPT của cán bộ, giáo viên; xét duyệt,
chấp thuận cho cán bộ, giáo viên của nhà trường có đủ tiêu chuẩn được tham gia
ôn thi; có trách nhiệm phối hợp với Ban đại diện Cha mẹ học sinh tổ chức họp
Cha mẹ học sinh lớp 12 để trao đổi, thảo luận và thống nhất kế hoạch ôn tập thi
Tốt nghiệp THPT năm 2022, đồng thời tăng cường công tác tư vấn, tuyên truyền
sâu rộng các quy định, quy chế thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 để học sinh và
phụ huynh chủ động, tham gia, phối hợp, cùng nhà trường tổ chức ôn tập và tham
gia gia kỳ thi đạt kết quả tốt nhất.
- Phó Hiệu trưởng xây dựng thời khóa biểu ôn tập, theo dõi tình hình ôn tập
của giáo viên và theo dõi việc tham gia ôn tập của học sinh.
2. Tổ trưởng chuyên môn
Chịu trách nhiệm nội dung ôn tập theo đúng đối tượng đã phân nhóm, có kế
hoạch kiểm tra, đánh giá sự tiến bộ của học sinh, quản lý giáo viên giảng dạy và
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kịp thời báo cáo việc thực hiện tiến độ kế hoạch và những vướng mắc trong quá
trình thực hiện.
3. Giáo viên tham gia giảng dạy ôn tập
- Chịu trách nhiệm thực hiện theo kế hoạch ôn tập của nhà trường và các
hướng dẫn các quy định tại các văn bản dạy thêm, học thêm; các quy định chung
của ngành và các quy định liên quan.
- Nêu cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp. Hoàn thành trách nhiệm giảng dạy và
giáo dục học sinh trong và ngoài giờ chính khóa. Chuẩn bị kỹ nội dung, phương
pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh, có giáo án ôn thi đầy đủ.
- Phối hợp chặt chẽ với Giáo viên chủ nhiệm trong công tác quản lý, thường
xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở học sinh, thông tin kịp thời đến Cha mẹ học
sinh và giáo viên chủ nhiệm, đồng thời báo cáo cho Ban Lãnh đạo trường những
trường hợp học sinh bỏ tiết, không ôn thi...
- Xây dựng chương trình, tài liệu và soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp ôn
thi.
4. Giáo viên chủ nhiệm
- Có trách nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn và gia đình học sinh để quản
lý học sinh ôn tập có hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra sĩ số học sinh theo danh
sách.
- Theo dõi nhắc nhở học sinh, vận động học viên tích cực ôn tập, xử lý và đề
xuất xử lý học sinh ôn tập không nghiêm túc, điểm danh học sinh, báo cáo hàng
tuần cho Hiệu trưởng về tình hình học sinh tham gia ôn tập của lớp mình hoàn
chỉnh hồ sơ dự thi cho học viên.
5. Trợ lí thanh niên
Tổ vận động học viên thực hiện tốt việc ôn tập để kết quả thi đạt kết quả
cao nhất.
6. Tổ trưởng văn phòng
Chuẩn bị trang thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết phục vụ ôn tập.
7. Kế toán
Tham mưu cho Hiệu trưởng về các khỏan thu chi, lập dự toán thu chi theo
đúng quy định hiện hành.
8. Đối với cha mẹ học sinh và học sinh
* Cha mẹ học sinh:
- Phối hợp với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn để quản
lý con em đảm bảo ôn thi nghiêm túc, hiệu quả.
- Phản ánh kịp thời các yêu cầu về dạy – học trong quá trình ôn thi Tốt nghiệp
THPT với Lãnh đạo nhà trường để có hướng khắc phục tốt hơn.
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* Học sinh:
- Đăng ký học các môn theo quy định thi Tốt nghiệp THPT, đúng với năng
lực và sở thích của mình (đối với các bài thi tự chọn).
- Tham gia học tập nghiêm túc không cúp tiết, bỏ giờ; thái độ học tập tích cực;
nâng cao hiệu quả trong ôn tập.
- Phối hợp tích cực với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn trong học tập.
- Có ý kiến phản hồi với nhà trường về nội dung, chương trình và phương
pháp dạy học của thầy cô.
Trên đây là kế hoạch tổ chức ôn tập thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 của
trường THCS- THPT Thạnh An. Đề nghị cá nhân và các bộ phận có liên quan
thực hiện nghiếm túc./.
Nơi nhận:
-

TT UBND huyện;
TP GD&ĐT huyện;
TP tài chính – kế hoạch huyện;
Thành viên ban chỉ đạo;
GVCN 12;
Kế toán;
Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

