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KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng, thi chọn đội tuyển HSG lớp 12 dự thi cấp tỉnh
Năm học 2021 – 2022
Căn cứ Công văn số 1964/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 31/8/2021 của Sở
GDĐT Thái Nguyên về việc thi chọn đội tuyển HSG dự thi QG và thi chọn HSG
lớp 12 THPT năm học 2021-2022;
Căn cứ tình hình thực tế của Nhà trường, trường THPT Ngô Quyền lập Kế
hoạch bồi dưỡng, thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 năm học 2021-2022 như
sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích:
- Tuyển chọn được đội tuyển học sinh giỏi có chất lượng và từng bước nâng
cao kết quả các kỳ thi học sinh giỏi các cấp;
- Nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho học sinh giỏi, phát huy tinh thần
sáng tạo, tự học, tự rèn luyện của học sinh.
2. Yêu cầu:
- Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyển chọn đội tuyển và
phân công giáo viên có kinh nghiệm bồi dưỡng ngay từ đầu năm học;
- Giáo viên được phân công giảng dạy nhiệt tình có trách nhiệm, học sinh
nghiêm túc trong học tập, cố gắng phấn đấu để nâng cao tỉ lệ học sinh giỏi của
trường;
- Việc bồi dưỡng học sinh giỏi trong nhà trường cần phải đảm bảo tính lâu
dài, tính kế thừa để đạt kết quả cao.
II. Kế hoạch tổ chức thực hiện:
1. Tiêu chuẩn chọn đội tuyển học sinh giỏi:
- Dựa trên cơ sở kết quả học tập của học sinh năm học 2021-2022, những
học sinh đã được bồi dưỡng năm học 2021-2022 và quá trình giảng dạy từ đầu năm
2021-2022; các tổ bộ môn lập danh sách học sinh tham gia đội tuyển và đề xuất
phân công giáo viên bồi dưỡng. Nhà trường tiến hành tổ chức thi chọn học sinh
giỏi và thành lập đội tuyển dự thi cấp tỉnh;
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- Đối tượng và điều kiện vào đội tuyển thi cấp tỉnh: Học sinh lớp 11, 12 có
xếp loại học lực và hạnh kiểm từ khá trở lên theo kết quả cuối năm học 2020-2021
và đã qua kì thi chọn đội tuyển của nhà trường.
2. Các môn bồi dưỡng:
Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, GD
QPAN, GDCD, Tin học.
3. Số lượng học sinh tham gia đội tuyển và thời gian thi:
- Mỗi môn cử không quá 12 học sinh;
- Ngày thi chọn đội tuyển dự thi cấp tỉnh: 16/10/2021
- Ngày thi chọn HSG cấp tỉnh: 28/10/2021.
4. Thời gian, thời lượng, lịch dạy bồi dưỡng:
- Thời gian: Bắt đầu bồi dưỡng từ tháng 9/2020 và kết thúc các chuyên đề
bồi dưỡng trước khi diễn ra kì thi cấp tỉnh 03 ngày;
- Thời lượng: Mỗi môn học ít nhất 10 buổi.
- Lịch dạy: Theo lịch của nhà trường và GV chủ động bố trí dạy thêm các
ngày thứ 2 đến thứ 7 trong tuần, thuận tiện cho giáo viên và học sinh (báo cáo lịch
dạy với TTCM và BGH);
- Đia điểm: Trường THPT Ngô Quyền (có thể kết hợp dạy trực tuyến)
5. Tài liệu bồi dưỡng:
Giáo viên có thể mượn tài liệu bồi dưỡng tại thư viện của trường hoặc tự liên
hệ các đồng nghiệp, các đơn vị có kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng để tìm
thêm tài liệu tham khảo hoặc trên internet,…
6. Phân công giáo viên bồi dưỡng:
Tổ chuyên môn đề xuất và phân công những giáo viên giỏi, có kinh nghiệm
giảng dạy nhiều năm, đã từng tham gia bồi dưỡng và nhiệt tình trong công tác.
7. Nội dung thi, hình thức thi:
- Nội dung thi: (theo bảng kèm theo)
- Hình thức thi: Tự luận (Riêng môn ngoại ngữ có thêm 1 phần thi trắc
nghiệm và phần nghe; môn Tin thi lập trình trên máy tính).
- Giáo viên bồi dưỡng đội tuyển gửi file đáp án + đề thi chọn đội tuyển về
hộp thư thuhangtoan@gmail.com trước ngày 14/10/2021 (Nội dung: theo bảng kiến
thức kèm theo; thang điểm: 20; thời gian làm bài: 180 phút).
8. Chế độ cho giáo viên bồi dưỡng:
Thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2021-2022.
IV. Tổ chức thực hiện:
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- Các tổ trưởng lập kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi và đề xuất danh sách giáo
viên và học sinh tham gia dạy và học bồi dưỡng. Trực tiếp theo dõi việc bồi dưỡng
của giáo viên trong tổ, hỗ trợ và đôn đốc, nhắc nhở giáo viên thực hiện tốt nhiệm
vụ được giao;
- Giáo viên thường xuyên kiểm tra học sinh trong quá trình bồi dưỡng để bổ
sung kiến thức cho học sinh; phối hợp với GVCN và Ban Đại diện CMHS lớp nhắc
nhở, động viên học sinh tham gia các lớp bồi dưỡng đầy đủ và học tập nghiêm túc;
tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ năng lực của học sinh để có hướng điều chỉnh
phương pháp và nội dung bồi dưỡng cho phù hợp;
- Nhà trường chọn đội tuyển HSG chính thức thông qua tổ chức thi để chọn
HSG.
- Danh sách đăng kí dự thi cấp tỉnh làm xong và nộp cho trường THPT
Lương Ngọc Quyến trước ngày 21/10/2021 (Đ/c Lê Hải thực hiện)
- Hồ sơ dự thi cấp tỉnh: Theo hướng dẫn của CV 1964 (Đ/c Đào Như Quyên
+ Đ/c Thanh Thúy).
V. Khen thưởng:
Căn cứ vào kết quả sau khi dự thi cấp tỉnh của học sinh, khen thưởng theo
quy chế khen thưởng năm học 2021-2022.
Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng và thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi
cấp tỉnh lớp 12 năm học 2021-2022. Yêu cầu các tổ, bộ phận, cá nhân có liên quan
nghiêm túc thực hiện, trong quá trình thực hiện có thể có những thay đổi cho phù
hợp với cấp trên và tình hình thực tế của Nhà trường. Nếu có vướng mắc phản ánh
kịp thời với BGH để hướng dẫn, giải quyết ./.
Nơi nhận:
- Hiệu trưởng (báo cáo);
- Phó HT(chỉ đạo thực hiện);
- Tổ CM, GV (thực hiện);
- Lưu CM.

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã kí)

Phạm Thị Thu Hằng
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