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PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰC 

TRƯỜNG THCS HỒNG QUANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số :    08 /BC – THCSHQ                                    Hồng Quang, ngày 06  tháng 09 năm 2018  

 

PHẦN THỨ NHẤT 

BÁO CÁO - ĐÁNH GIÁ  

CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2017 – 2018 

Trong những năm qua, phong trào giáo dục và đào tạo của trường THCS Hồng Quang luôn 

được đón nhận sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, có hiệu quả của lãnh đạo PGD&ĐT Nam Trưc̣, của 

Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hồng Quang, sự giúp đỡ của Hội khuyến học xã, các ban ngành đoàn 

thể, với sự cố gắng nỗ lực phấn đấu không ngừng trong giảng dạy - học tập của các thầy giáo, cô 

giáo và các em học sinh, chất lượng giáo dục của nhà trường  đã đạt được những thành tích đáng 

phấn khởi, là trường được UBND huyện công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến. Chất 

lượng đại trà từng bước có chuyển biến vững chắc,.Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi luôn được 

đầu tư chỉ đạo; nhiều học sinh đạt giải qua các kỳ thi chọn HSG cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh 

. Năm học 2017 – 2018 phát huy truyền thống của những năm qua, trường THCS Hồng 

Quang tiếp tục đạt được thành tích đáng tư ̣hào trong các kỳ thi chọn HSG.  

I. Kết quả thi học sinh giỏi cấp trường: 

     1.  Thi các môn văn hóa :  

Môn Khối Giáo viên dạy 
Số dự 

thi 

Số 

giải 

Điểm 

TB 

Ghi 

chú 

Ngữ Văn  6 Đoàn Thi ̣ The 13 7 10,4  

Toán 6 Phạm Thị Thìn 13 9 12,08  

Tiếng Anh 6 Nguyêñ Văn Quang 13 3 7,89  

Ngữ Văn  7 Nguyêñ Thi ̣ Hà 11 2 8,73  

Toán 7 Phạmn Thị Thủy 10 10 15,53  

Tiếng Anh 7 Trần Thị Minh Nguyệt 12 8 12,75  

Ngữ Văn  8 Nguyễn Thị Xoan 
6 6 

11,04  

Toán 8 Ngô Thị Hồng Trang 
5 5 

10,04  

Tiếng Anh 8 Hoàng Thi ̣ Dung 
5 5 

10,21  
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Hóa học 8 Nguyễn Thị Tươi 
7 7 

12,13  

Lic̣h sử 8 Đăṇg Thi ̣ Hồng 
6 6 

10,02  

Điạ lý 8 Nguyêñ Duy Phú 
9 9 

11,25  

Ngữ Văn  9 Nguyễn Thị Thanh Thu 
7 7 

10,05  

Toán 9 Đỗ Trọng Thái 
7 7 

10,14  

Tiếng Anh 9 Trần Thi ̣Thuỳ Linh 
4 4 

11,5  

Hóa học 9 Tô Duy Thuận 
5 5 

10,05  

Sinh hoc̣ 9 Trần Thi ̣Vân 
6 6 

10,11  

Địa lý 9 Nguyễn Thị Khuyên 6 6 11,01  

HBTA 9 Trần Thị Thùy Linh 2 1   

HBTA 8 Hoàng Thi ̣ Dung 1 1   

Tổng số : 135 lượt học sinh dự thi, trong đó 107 HS đạt giải. 

+ Thi  HBTA: Đạt 2/3 giải 

2.  Thi các môn TDTT : 

Nhà trường đã kết hợp với phong trào  chào mừng ngày 20 – 11, đã tổ chức hội thi TDTT 

cấp trường năm học 2017 – 2018  với tổng số 20 tâp̣ thể cùng 245 lượt học sinh tham dự. Với 6 

môn : , Điền kinh, Bóng bàn, Cờ vua, Đá cầu,  Cầu lông, Kéo co. Tổng cộng đã có 6 tâp̣ thể và 87  

học sinh đạt giải, Qua kết quả đó ,đã phát hiện nhiều học sinh có năng khiếu TDTT các môn, trên 

cơ sở đó  nhà trường đã tổ chức đội tuyển học sinh giỏi TDTT tham dự hôị thi TDTT cấp huyện đạt 

kết quả cao. 

II. Kết quả thi học sinh giỏi  cấp huyện :  

 1. Các môn văn hóa. 

- Năm hoc̣ 2017 – 2018 trường THCS Hồng Quang thành lâp̣ 12 đôị tuyển thi hoc̣ sinh giỏi các 

môn văn hoá  bao gồm : Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh,  Hoá hoc̣, Lic̣h sử, Điạ lý, Sinh hoc̣.  Kết quả cu ̣

thể như sau 

+ Thi các môn văn hóa: Có 51/73 HS dự thi đạt giải, trong đó 0 giải nhất, 2 giải nhì, 13 giải 

ba và 36 giải KK.  

+ Thi Hùng biện tiếng Anh: có 2 HS dư ̣thi và không có HS đạt giải. 

+ Thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật: 1 giải khuyến khích. 
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+ Thi vận dụng kiến thức liên môn, giải quyết các vấn đề thực tiễn : 0 giải. 

Kết quả cụ thể : 

1. 1. Thống kê kết quả thi HSG lớp 9 năm hoc̣ 2017 – 2018 

 ( Tính các hoc̣ sinh dư ̣thi cả chính thức và dư ̣bi ̣) 

TT Môn Trường 
Số dự 

thi 

Số đạt 

giải 
Tỷ lệ 

Xếp 

thứ 

Điểm 

TBC 

Xếp 

thứ 

Điểm 

cao 

nhất 

Xếp 

thứ 

Điểm 

thấp 

nhất 

Xếp thứ 

1 
Ngữ Văn 

( 22) 

Hồng Quang 7 5 71.43 16 11.43 9 14.50 6 9.00 8 

Huyêṇ 163 126 77.30   11.4   15.00   -1.00   

2 
Toán 

( 21) 

Hồng Quang 7 3 42.86 13 9.32 13 12.00 11 6.75 15 

Huyêṇ 137 72 52.55   10.1   13.75   3.75   

3 
Tiếng Anh 

( 20) 

Hồng Quang 4 4 100.00 1 15.31 3 16.25 5 14.25 2 

Huyêṇ 98 77 78.57   12.88   17.00   5.75   

4 
Hoá học 

(17) 

Hồng Quang 5 3 60.00 8 8.90 9 11.75 7 5.25 13 

Huyêṇ 62 36 58.06   10.3   15.00   3.00   

5 
Sinh hoc̣ 

(17) 

Hồng Quang 6 5 83.33 4 12.46 2 15.50 3 9.25 4 

Huyêṇ 64 36 56.25   11.1   15.75   2.75   

6 
Địa Lý 

(16) 

Hồng Quang 6 5 83.33 5 11.92 2 16.25 2 8.00 7 

Huyêṇ 65 38 58.46   10.68   15.75   3.00   

  Chung 

Hồng Quang 35 33 25 71.43 6 75.76 9 11.35 5 16.25 

Huyêṇ 721 452 62,69  9,98  19,75  0  

1 2. Thống kê kết quả thi HSG lớp 8 năm hoc̣ 2017 – 2018 
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TT MÔN 
Số dự 

thi 

Số 

đạt 

giải 

Tỷ lệ XT 
Điểm 

TBC 
XT 

Điểm 

cao 

nhất 

XT 

Điểm 

thấp 

nhất 

XT 

1 

Ngữ Văn 6 5 83.33 3 11.33 2 12.75 6 8.50 5 

Huyêṇ (22) 137 69 50.36   9.53   13.50   4.00   

2 

Toán 5 3 60.00 7 10.45 8 14.75 7 6.00 10 

Huyêṇ (22) 133 72 54.14   10.17   17.00   3.00   

3 

Tiếng Anh 5 4 80.00 6 10.90 7 12.25 12 9.50 4 

Huyêṇ (22) 113 69 61.06   10.73   16.25   4.50   

4 

Hoá hoc̣ 7 4 57.14 10 11.11 9 16.50 6 6.00 14 

Huyêṇ (19) 84 47 55.95   11.2   17.00   -1.00   

5 

Lích sử 6 4 66.67 4 10.92 5 14.75 4 7.75 4 

Huyêṇ (14) 71 44 61.97   10.93   25.00   0.00   

6 

Điạ lý 9 6 66.67 1 13.67 6 14.75 6 11.75 5 

Huyêṇ (15) 75 45 60.00   12.88   19.25   0.00   

Chung 

Hồng Quang 38 26 78.95 3 11.61 4 16.50 14 6,0 2 

Huyêṇ (22) 750 426 56,8  11,51   19,75   0   
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2. Các môn TDTT : 

Có 10/23 HS dự thi 6 môn đạt giải, trong đó 01 giải nhất, 04 giải nhì, 02 giải ba và 03 giải KK.. 

Xếp chung : 1/22 trường trong huyêṇ. 

 

Môn Khối Giáo viên dạy 
Số dự 

thi 

Giải Ghi 

chú 
Nhất Nhi ̀ Ba KK Tổng 

Bóng bàn THCS Tô Tiến Thành 2 1  1  2  

Cầu lông THCS Đinh Viết Chương 6  1  1 2  

Cờ vua THCS Vũ Thế Kiên 4  2 1  3  

Đá cầu THCS Vũ Thế Kiên 5    1 1  

Chaỵ ngắn 
THCS 

Nguyêñ Thái Cơ 3  1   1  

Nhảy xa 
THCS 

Vũ Thế Kiên 3    1 1  

Tổng côṇg : 23 1 4 2 3 10  

 Kết quả cu ̣thể : 

• Bóng bàn : 1 HS giải nhất : ( Nguyêñ Thi ̣ Thu Hương – Lớp 9D) 

     1 HS giải ba : ( Bùi Thi ̣Hồng Giang – Lớp 8B )  

• Cầu  lông : 1 HS giải nhì : ( Phan Thi ̣Luyến  – Lớp 9A ) 

     1 HS giải KK : ( Nguyễn Quý Dương – Lớp 7C )  

• Cờ vua  : 2 HS giải nhì :  ( Lê Minh Hiếu – Lớp 8D; Nguyêñ Thi ̣ Hiền – Lớp 7D ). 

  1 HS giải ba : Phan Nguyêñ Thanh Thảo – Lớp 8D 

• Đá cầu : 1 HS giải KK : Trần Maṇh Tuyên – Lớp 8A 

• Chaỵ ngắn : 1 HS giải nhì : ( Tô Hữu Giang – Lớp 7A) 

• Nhảy xa : 1 HS giải KK : ( Tô Hứu Giang – Lớp 7A) 

c.. Kết quả thi Hùng biêṇ Tiếng Anh năm hoc̣ 2017 – 2018: 

 - Có 2 HS tham dư ̣và không đaṭ giải. 

 

III. Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh: 

1. Các môn văn hóa :  Năm học 2017 – 2018 nhà trường  có 05 học sinh  đươc̣ goị tâp̣ 

trung tham dự cùng thành phần đội tuyển cấp huyện tham dự kì thi cấp tỉnh Nhưng không có 

hoc̣ sinh nào xuống huyêṇ tâp̣ trung.. 
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2. TDTT : 

  - Có 04 học sinh tham dự cùng đôị tuyển của huyêṇ, trong đó có 1 học sinh đạt giải. Cụ thể như 

sau : 

 + Bóng bàn : 1 giải Ba : Nguyễn Thị Thu Hương – Lớp 9D. 

 

IV. Đánh giá chung : 

+ Ưu điểm :  

-  Tổng số học sinh giỏi cấp huyện , cấp tỉnh ( Khối 8 – 9), năm học 2017 – 2018 tăng so với 

năm học 2016 – 2017. Năm học 2017 – 2018 có 62  học sinh, năm học 2016 – 2017 có 50 học sinh. 

- Số hoc̣ sinh giỏi cấp trường ( Khối 6 – 7 ) năm hoc̣ 2017 – 2018 tăng cả về số lươṇg lâñ 

chất lươṇg. Có nhiều hoc̣ sinh đaṭ điểm cao so với huyêṇ. Trong đó có 1 hoc̣ sinh đaṭ điểm cao nhất 

huyêṇ ( Lớp 7D – Môn Tiếng Anh), 2 hoc̣ sinh điểm cao nhì huyêṇ ( Lớp 7D – Môn Toán),.  

- Điểm trung bình của một số môn tăng so với năm học 2017 – 2018 : ( Tiếng Anh 9, Sinh 

hoc̣ 9, Ngữ Văn 8, Hóa học 8, Toán 7; Toán 6, Tiếng Anh 7 ). 

- BGH : Có chương trình, kế hoạch cụ thể ngay từ đầu năm học, định hướng rõ các môn, tập 

trung cho các môn thế mạnh, phát huy những môn còn yếu . Luôn luôn tạo mọi điều kiện cho công 

tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phân công nhiệm vụ đúng người đúng việc đảm bảo hiệu quả, thường 

xuyên kiêm tra đông đốc kịp thời, cùng với giáo viên và học sinh tháo gỡ những khó khăn vướng 

mắc trong công tác.  

- Về phía giáo viên : Các giáo viên tham gia giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi đều có tinh 

thần trách nhiệm rất cao, khắc phục mọi điều kiện khó khăn , có tinh thần tự học , tự bồi dưỡng , 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Như trong thời điểm chuẩn bị thi thì các dội tuyển lớp 9; 

8 học thêm vào các buổi tối. ..... Có môn còn mới đối với nhà trường, tham dự nhưng đạt được 

thành tích vượt xa chỉ tiêu ban đầu ( Môn Cầu lông – Thầy giáo Đinh Viết Chương, Môn Nhảy xa, 

Môn Đá cầu –Thầy Vũ Thế Kiên).  

- Các giáo viên có  thành tích cao trong công tác bồi dưỡng HSG như : Cô Trần Thi ̣ Thuỳ 

Linh – Môn Tiếng Anh 9, Thầy Tô Tiến Thành  - Môn Bóng bàn. Cô Nguyêñ Thi ̣ Xoan – Môn – 

Ngữ văn  8, Cô Nguyêñ Thi ̣Tươi – Môn Hoá hoc̣ 8,  Thầy Vũ Thế Kiên – Môn Cờ vua , Cô 

Nguyêñ Thi ̣ Thanh Thu – Môn Ngữ Văn 9; Cô Nguyêñ Thi ̣ Khuyên – Môn Điạ lý 9,Cô Trần Thi ̣ 

Vân – Sinh hoc̣ 9, Cô Ngô Thi ̣Hồng Trang - Môn  Toán 8, cô Đăṇg Thi ̣ Hồng – Môn Lic̣h sử  8,  

Cô Phaṃ thi ̣ Thuỷ – Toán 7; Cô Trần Thi ̣Minh Nguyêṭ – Môn Tiếng Anh 7, Cô Phaṃ Thi ̣ Thìn – 

môn Toán 6, Thầy Đinh Viết Chương – môn Cầu lông....và nhiều thầy cô khác.. 

- Môṭ số môn – khối 6,7 cũng đaṭ thành tích cao trong huyêṇ, làm cơ sở tốt để cho các đôị 

tuyển khối 8,9 sau này như : Toán 7; Toán 6;  Tiếng Anh 7. 

Về phía học sinh : Học sinh đuợc lựa chọn trong thành phần đội tuyển học sinh giỏi của 

nhà trường đã xác định đuợc bản thân là niềm vinh dự của nhà trường, học sinh các đội tuyển luôn 
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cố gắng phân đấu học tập vượt lên chính mình.Có nhiều học sinh  có thành tích xuất sắc trong các 

kì thi HSG còn nhiều em có hoàn cảnh khó khăn nhưng có nghị lực và quyết tâm vươn lên học khá, 

giỏi.  

+ Tồn tại : 

- Tuy số lượng nhiều hơn, nhưng số lươṇg hoc̣ sinh của nhà trường tham dư ̣còn ít so với 

các trường khác, Chất lươṇg mũi nhoṇ của nhà trường cũng chưa thưc̣ sư ̣cao. 

- Số môn, nội dung  tham dự TDTT của nhà trường còn hạn chế. Có nhiều nội dung chúng 

ta tham gia chưa có thành tích, thậm chí một số nội dung không tham gia ( Nhảy cao; Bóng bàn 

nam). 

- Vẫn còn có giáo viên chưa thực sự tâm huyết với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, vẫn coi 

như nhiệm vụ được giao mang tính gò ép, nên trong quá trình giảng dạy chưa dồn tâm huyết vào việc 

dạy, nên hiệu quả chưa thực sự cao. 

V. Kết luận : 

  Để có được kết quả trên ngay từ đầu năm học BGH nhà trường đã xác định quyết tâm cao, xây 

dựng kế hoạch cụ thể và chỉ đạo các trường có định hướng, giải pháp cho giáo viên từng khối lớp, môn 

học theo phương châm “lâu dài, liên tục và vững chắc” bồi dưỡng kiến thức cơ bản có hệ thống, 

không đốt cháy giai đoạn, bồi dưỡng cho các em trên cơ sở kiến thức các em đã có để nâng cao, tránh 

tình trạng cung cấp cho các em kiến thức quá cao nhưng không chắc chắn, triển khai các chuyên đề bồi 

dưỡng HSG, chỉ đạo  tổ chức thi HSG các lớp, các môn để đánh giá kết quả dạy học đồng thời phát 

hiện và bồi dưỡng sớm cho HS có năng khiếu. 

            Yếu tố rất quan trọng và có tính quyết định đến chất lượng học sinh giỏi đó là các 

giáo viên trực tiếp giảng dạy – bồi dưỡng của nhà trường, các thầy cô giáo cống hiến cho sự nghiệp 

“trồng người” cao quý nhưng cũng vô cùng gian khổ. Bằng tài năng, tâm huyết, sự tận tụy với 

nghề, các thầy cô giáo đã dày công dạy dỗ ươm trồng nên những tài năng, đào tạo nên những nhân 

tài cho quê hương, đất nước. Các thầy, cô giáo đã không quản khó khăn vất vả tận tâm, tận lực tìm 

tòi những bài tập hay những phương pháp mới truyền thụ kiến thức, lòng say mê trong học tập để 

các em vượt qua các kì thi HSG với kết quả cao nhất. Tiêu biểu là các thầy giáo, cô giáo: Thầy Tô 

Tiến Thành, cô Nguyễn Thị Xoan , Cô Nguyêñ Thi ̣ Tươi Cô Trần Thi ̣ Thuỳ Linh, Cô Nguyêñ Thi ̣ 

Thanh Thu, Cô Nguyễn Thị Khuyên , Cô Ngô Thi ̣ Hồng Trang, Cô Đăṇg Thi ̣ Hồng,  Cô Trần Thi ̣ 

Vân, Thầy Vũ Thế Kiên,,....và nhiều thầy cô khác.. 

            Cùng với góp công vào thành quả của nhà trường phải kể đến công lao của các bậc cha mẹ 

HS ngày đêm chăm lo vật chất, tinh thần cho các con, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho con của 

mình được học tập. Hội khuyến học xã Hồng Quang với công tác khuyến học, khuyến tài trở thành 

một hoạt động thường xuyên, hỗ trợ thiết thực cho giáo dục, khuyến khích các em không ngừng vươn 

lên học giỏi. Sự động viên và khen thưởng kịp thời của hội khuyến học các cấp đã góp phần thúc đẩy 

phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” trong giáo viên, học sinh, , BGH, BCH công đoàn nhà trường 

luôn động viên, chăm lo và giúp đỡ những HS có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học khá, giỏi.  

        Năm học 2017-2018, công tác BDHSG của trường THCS Hồng Quang đạt được nhiều thành 

tích đáng phấn khởi. Tuy nhiên chất lượng HSG chưa xứng với truyền thống và tiềm năng của địa 
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phương, thiếu tính ổn định, bền vững, không đều giữa các môn học, số giải cao còn rất ít. Vì vậy, đề 

nghị BGH, BCH công đoàn, các tổ CM cần quan tâm hơn nữa công tác bồi dưỡng HSG. Các thầy giáo, 

cô giáo được phân công bồi dưỡng HSG không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tận 

tâm trong giảng dạy, tìm tòi các phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng HSG. Các em HSG 

ngoài giờ trên lớp cần tự học, tự nghiên cứu kiến thức, say mê, sáng tạo trong học tập để thành tích  thi 

HSG các cấp của trường đạt  kết quả cao hơn.  

Năm học 2017-2018,trường THCS Hồng Quang, 2 tổ chuyên môn  được Hội đồng thi đua 

khen thưởng của Phòng GD&ĐT xét và đề nghị UBND huyện tặng thưởng danh hiệu LĐTT. Bước 

sang năm học mới 2018 – 2019 , với truyền thống hiếu học, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của 

Phòng GD&ĐT, Đảng ủy, HĐND, UBND, Hội Khuyến học  xã Hồng Quang , sự phối hợp của 

 các ban ngành đoàn thể, lãnh đạo các địa phương, sự đồng thuận của nhân dân, với tinh thần nỗ 

lực, quyết tâm, của đội ngũ CBQL và các thày giáo, cô giáo trong trường, chúng ta tin tưởng rằng 

phong trào giáo dục của  nhà trường nói chung, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nói riêng đạt 

được những thành tích cao hơn nữa trong năm học 2018-2019 và những năm tiếp theo. 

 

************************************ 
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PHẦN THỨ HAI 

PHƯƠNG HƯỚNG 

CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HOC̣ SINH GIỎI NĂM HOC̣ 2018 – 2019 

I/. CHỈ TIÊU: 

1/. - Lớp 9 : dư ̣thi 06/09 môn với 34 – 38 hoc̣ sinh dư ̣thi cấp huyêṇ. 

- Lớp 8 : dư ̣thi 06/09 môn với 35 – 40 hoc̣ sinh dư ̣thi cấp huyêṇ. 

- Lớp 7 : dư ̣thi 3 môn Văn – Toán – Anh cấp trường, mỗi đôị từ 10 – 15 hoc̣ sinh. 

- Lớp 6 : dư ̣thi 3 môn Văn – Toán – Anh cấp trường, mỗi đôị từ 10 – 15 hoc̣ sinh. 

2/. Đạt 45 - 50 giải cấp huyện (trong đó mỗi môn đạt ít nhất 1 giải) 

3/. Tham dự  Hội thi nghiên cứu khoa học của học sinh đaṭ giải.  

4/. Tham dự và đạt giải huyện kỳ thi Hùng biện Tiếng Anh đaṭ giải. 

5/. Tham dư ̣hôị thi TDTT cấp huyêṇ xếp từ thứ 1 – 2 trong huyêṇ, có 3 HS dư ̣thi chính thức 

cấp tỉnh. 

II/. PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN BỒI DƯỠNG, THỜI LƯỢNG 

1. Phân công giáo viên bồi dưỡng: 

 

TT Giáo viên dạy Môn - Khối Phòng học Chỉ tiêu Ghi chú 

1 Đỗ Trọng Thái Toán 9 9A 3  

2 Tô Duy Thuận Hóa học 9 9B 3  

3 Nguyễn Thị Thanh Thu Ngữ Văn 9 9C 5  

4 Hoàng Thi ̣Dung Tiếng Anh 9 9D 4  

5 Đăṇg Thi ̣ Hồng Lic̣h sử  9 9E 4  

6 Nguyễn Thị Khuyên Địa lý 9 6C 5  

7 Nguyễn Thị Xoan Ngữ Văn 8 8A 4  

8 Phaṃ Thi ̣ Thuỷ Toán 8 8B 4  
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9 Nguyễn Thị Tươi Hóa học 8 8C 4  

10 Nguyễn Duy Phú Điạ lý  8 8D 6  

11 Trần Thi ̣Minh Nguyêṭ Tiếng Anh 8 8E 4  

12 Trần Thi ̣Vân Sinh 8 6A 4  

13 Nguyêñ Thi ̣ Kim Huế Toán 7 7A 8  

14 Hoàng Thi ̣Yến Ngữ Văn 7 7B 8  

15 Nguyêñ Văn Quang Tiếng Anh 7 7C 8  

16 Phạm Thị Thìn Toán 6 7D 8  

17 Nguyêñ Thi ̣ Khuyên Ngữ văn 6 6D 8  

18 Nguyêñ Thi ̣ Thu Uyên Tiếng Anh 6 6B 6  

19 Nguyêñ Thái Cơ Điền kinh Sân baĩ 2  

20 Tô Tiến Thành Bóng bàn Nhà BB 2  

21 Vũ Thế Kiên Cờ vua  Nhà BB 2  

22 Vũ Thế Kiên Đá cầu Sân baĩ 1  

23 Đinh Viết Chương Cầu Lông Sân baĩ 1  

 

+ Hùng biện Tiếng Anh,: Cô Hoàng Thi ̣ Dung – Cô Trần Thi ̣ Minh Nguyêṭ 

+  Hội thi nghiên cứu khoa học của học sinh : Tổ KHXH. 

+ Cuôc̣ thi Vâṇ duṇg kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thưc̣ tiêñ : Tổ KHTN 

2. Thời gian thực hiện : 

- Từ 28/8 đến 5/9/2018: Giáo viên chủ nhiệm hoàn tất việc triển khai và cho học sinh đăng 

ký, chọn môn. 

- Từ 05/9 /2018 đến 10/9/2018 : PHT duyệt danh sách triển khai đến giáo viên bộ môn; 

-Từ 15/9/2018 Bắt đầu dạy bồi dưỡng ( Vào chiều thứ 5 hàng tuần); 
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Thời gian cụ thể: Theo thời khoá biểu (đính kèm) 

III/. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Hiệu trưởng: 

Phụ trách chung, chỉ đạo Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng CM về công tác bồi dưỡng HSG; 

kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng học sinh giỏi của các cá nhân có liên quan. 

2. Phó Hiệu trưởng: 

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác bồi dưỡng HSG; 

- Trực tiếp chỉ đạo công tác bồi dưỡng HSG; duyệt kế hoạch bồi dưỡng và đề cương bồi 

dưỡng học sinh giỏi các môn; 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch BDHSG, phân công, thời khóa biểu; 

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác bồi dưỡng của tổ chuyên môn, nhóm bộ môn, giáo 

viên dạy; 

- Tham mưu với Hiệu trưởng quyết định đội tuyển học sinh giỏi trên cơ sở đề xuất của giáo 

viên bồi dưỡng; 

- Cùng với tổ chuyên môn giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thưc̣ hiêṇ nhiêṃ 

vu;̣ 

3. Tổ trưởng chuyên môn, nhóm trưởng bộ môn: 

- Có trách nhiệm chỉ đạo giáo viên bồi dưỡng lên kế hoạch chi tiết công tác bồi dưỡng học 

sinh giỏi của bộ môn mình; 

- Duyệt kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi và đề cương chi tiết của bộ môn; 

- Theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo chuyên môn các vấn đề có liên quan trong quá trình bồi dưỡng 

học sinh giỏi; 

- Tham mưu Phó Hiệu trưởng về các vấn đề có liên quan trong quá trình bồi dưỡng; 

4. Đối với giáo viên daỵ bồi dưỡng HSG.  

- Cập nhật sổ nhật kí theo dõi quá trình học tập của học sinh; 

- Trang bị kiến thức cơ bản, nâng cao theo hướng cá thể hóa; 

- Cung cấp các nguồn tư liệu, các nguồn tài liệu để học sinh tự nghiên cứu thêm ở nhà 
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- Nắm bắt trình độ năng lực học sinh đúng thực chất, 

- Phối hợp với cha mẹ học sinh theo dõi thời gian học tập ở trường, ở nhà, 

- Hàng tuần báo cáo tình hình chuyên cần của học sinh cho Phó Hiệu trưởng, hằng tháng 

nhận xét kết quả học tâp̣ của học sinh và báo cáo cho Phó Hiệu trưởng để kịp thời chỉ đạo chuyên 

môn; 

-Đề xuất thay đổi danh sách học sinh tham gia bồi dưỡng và danh sách đội tuyển dự thi cấp 

huyện.  

5. Các lực lượng khác: 

- Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp: Thường xuyên theo dõi chất lượng học sinh của lớp 

mình chủ nhiệm và tình hình chuyên cần của học sinh tham gia bồi dưỡng. Liên hệ với giáo viên 

bộ môn và cha mẹ học sinh nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các em an tâm học tập. 

- Đối với giáo viên bô ̣môn: quan tâm, giúp đỡ về chuyên môn, taọ điều kiêṇ để hoc̣ sinh an 

tâm tham gia bồi dưỡng hoc̣ sinh giỏi. 

- Đối với cha mẹ học sinh: tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em học tập.  

- Đối với học sinh: Đi học đầy đủ, chấp hành tốt các nội quy, không tùy tiện bỏ tiết, đổi 

môn, đảm bảo chuyên cần trong suốt quá trình hoc̣ tâp̣; chấp hành tốt quy định của giáo viên bồi 

dưỡng.       

 

                 T.M NHÀ TRƯỜNG 

                   P.Hiệu trưởng 

 

 

                 Đỗ Trọng Thái 


