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KẾ HOẠCH  

Bồi dƣỡng học sinh giỏi lớp 12 năm học 2022-2023 

 

  I. Mục đích, yêu cầu 

  - Bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm chuẩn bị lực lượng để tham dự kỳ thi học sinh giỏi 

cấp tỉnh vào tháng 9/2022.  

  - Góp phần thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh 

giá, nâng cao chất lượng giáo dục. 

  - Tổ chuyên môn và giáo viên bộ môn xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình 

bồi dưỡng học sinh giỏi cho phù hợp với nội dung, chương trình thi chọn học sinh giỏi 

hiện hành. 

  - Học sinh được chọn bồi dưỡng học sinh giỏi phải cố gắng, nổ lực trong học tập 

và thực hiện theo quy định của nhà trường.  

  II. Nội dung thực hiện 

  1. Môn bồi dƣỡng 

Các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, 

Tin học, GDCD, Công nghệ.  

  2. Chƣơng trình bồi dƣỡng 

  - Bồi dưỡng theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông 

lớp 12 và phần kiến thức nâng cao (theo cấu trúc đề quy định tại công văn 1004/SGDĐT-

KTKDCLGD ngày 04/5/2012 về cấu trúc đề thi HSG lớp 12 cấp tỉnh và công văn 

824/SGDĐT-KTKDCLGD ngày 23/12/2016 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung cấu 

trúc đề HSG lớp 12 cấp tỉnh).  

  - Tổ chuyên môn thống nhất nội dung, phương pháp bồi dưỡng đối với từng bộ 

môn. 

 - Tổ trưởng lập Kế hoạch, phân công giáo viên, lịch bồi dưỡng, danh sách học sinh 

tham gia đội tuyển về PHT Nguyễn Ngọc Huân. 

  3. Thời gian bồi dƣỡng 

  Từ 09/7/2022 đến khi Sở tổ chức kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Ban giám hiệu yêu 

cầu các tổ lên kế hoạch bồi dưỡng trong hè ít nhất 02 buổi/tuần, mỗi buổi 03 tiết.  

  4. Số lƣợng và điều kiện học sinh tham gia bồi dƣỡng 

  - Số lượng: Từ 05 học sinh trở lên/1 bộ môn. 

  - Điều kiện: Học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường, nguồn từ 

khối 10,11, xếp loại học lực, hạnh kiểm năm học 2021-2022 từ Khá trở lên. 

 - Học sinh phải tham gia học đầy đủ, đều đặn; thực hiện đúng giờ giấc, không 

được tự ý nghỉ học nếu không được sự đồng ý của GVBM. 

 - Phải có ý thức, tinh thần trách nhiệm cao; siêng năng chăm chỉ, cố gắng phấn đấu 

đạt kết quả tốt. 



5. Tổ trƣởng CM, giáo viên tham gia bồi dƣỡng 

- Phân công tối đa 03 giáo viên/môn, nếu thêm thành viên phải được BGH xem 

xét. 

- Tổ trưởng chịu trách nhiệm trước BGH về công tác bồi dưỡng HSG của tổ do 

mình phụ trách. 

  - Bắt buộc phải có kế hoạch, nội dung chương trình bồi dưỡng theo từng phân môn 

đã được tổ chuyên môn phân công. 

  - Lên lớp phải có giáo án soạn đầy đủ, đúng quy định. 

  - Trong quá trình lên lớp giáo viên phải có trách nhiệm quản lý học sinh, đôn đốc 

nhắc nhở các em tham gia học tập đầy đủ, thực hiện đúng theo yêu cầu của nhà trường và 

giáo viên đề ra. Thường xuyên kiểm tra và giao bài tập về nhà cho các em làm; hướng 

dẫn cho các em những tài liệu tham khảo và dành nhiều thời gian cho tự học tự nghiên 

cứu ở nhà.  

  - Sau khi kết thúc bồi dưỡng Tổ chuyên môn nộp báo cáo chung về công tác bồi 

dưỡng học sinh giỏi của tổ bộ môn nộp đầy đủ hồ sơ bồi dưỡng cho Ban giám hiệu gồm: 

Báo cáo, kế hoạch, chương trình, giáo án, sổ theo dõi các buổi dạy. 

  6. Bộ phận quản lí chuyên môn 

  Theo dõi, đôn đốc việc bồi dưỡng. 

  Báo cáo hiệu trưởng các vấn đề phát sinh trong quá trình bồi dưỡng để được giải 

quyết kịp thời. 

  Trên đây là kế hoạch tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 năm học 2022-2023; 

đề nghị các tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn và học sinh theo dõi thực hiện để cho công 

tác bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường đạt kết quả. 

 

          Nơi nhận:                    HIỆU TRƢỞNG 

- BGH;          

- Các tổ CM;  

- Lưu VT. 

       

                TRƢƠNG THANH BÌNH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


