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SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI 
TRƯỜ�G THPT  

HUỲ�H THÚC KHÁ�G 

CỘ�G HOÀ XÃ HỘI CHỦ �GHĨA VIỆT �AM 
Độc lập Tự do- Hạnh phúc 

Số:       /KH-HTK Quảng �gãi, ngày 12 tháng 09  năm 2017

  

KẾ HOẠCH 

Hoạt động giáo dục nghề phổ thông cấp THPT năm học 2016-2017 

          

 Căn cứ công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 của Bộ 
GD&ĐT về việc hướng dẫn  dạy Nghề phổ thông, và Công văn số 1462/BGDĐT-
GDTrH ngày 18/10/2010 của Sở  GD&ĐT Quảng Ngãi  về việc hướng dẫn  dạy 
Nghề phổ thông cho học sinh trung học; 

 Căn cứ điều kiện thực tế về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, trường THPT 
Huỳnh Thúc Kháng  xây dựng kế hoạch dạy Nghế phổ thông năm học 2017-2018 
như sau: 

1. Tổ chức dạy nghề phổ thông 

 Thực hiện hoạt động Nghề phổ thông(NPT) ở cấp THPT theo qui định trong 
kế hoạch giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (Quyết định số 
16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/2006 của Bộ giáo dục và Đào tạo). 

 Chương trình dạy NPT lớp 11 với thời lượng 105 tiết bố trí trong 27 tuần của 
năm học : 

 Kỳ 1 từ  tuần 3 � tuần 17 thực học ( 15tuần x 4tiết  = 60 tiết ) 

 Kỳ 2 từ  tuần 1 � tuần 12 thực học ( 12tuần x 4tiết  = 48 tiết ) 

 Có 3 tiết dành cho ôn tập thi HK1, HK2 và thi Tốt nghiệp nghề PT 

1.1. Đối tượng 

  Toàn bộ học sinh khối 11 với tổng số  392 học sinh học (có danh sách kèm 

theo); căn cứ điều kiện về cơ sở vật chất và tình hình đội ngũ giáo viên và đăng kí 
học NPT của học sinh,... nhà trường tổ chức dạy NPT cho học sinh ở 3 nghể như 
sau:  Tin học văn phòng, Điện dân dụng và nghề Bảo vệ thực vật: 

+ Các lớp 11B1, 11B3,11B6, 11B10: Học nghề Tin học văn phòng:  155  học sinh 

+ Các lớp 11B2, 11B4,11B9: Học nghể Điện dân dụng:       118  học sinh 

+ Các lớp 11B5, 11B7,11B8: Học nghề Bảo vệ thực vật:         119  học sinh 

1.2. Chương trình và thời lượng:   

105 tiết tài liệu dạy học do Bộ GD&ĐT ban hành. 
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1.3. Cơ sở vật chất 

- Có 02 Phòng máy tính (70 máy nối mạng): Thực hành nghề tin 

- Sân vườn trường và các trang thiết bị khác như bình phun thuốc,.... 

- Có phòng thực hành và các thiết bị thí nghiệm phục vụ dạy học: đồng hồ đo điện, 
bút thử điền, kìm, dây, bóng, công tắc. phục vụ dạy thực hành nghề điện dân 
dụng,... 

- 10 phòng học của khối 11: Học lý thuyết. 

- Tài liệu: Sách giáo khoa NPT khối 11. 

2. Tổ chức giảng dạy và học tập 
2.1. Đội ngũ giáo viên giảng dạy do giáo viên nhà trường đảm nhận, đội ngũ giáo 
viên có đủ trình độ chuyên môn theo yêu cầu của từng nghề học mà nhà trường tổ 
chức: 

LỚP �GHỀ  

�GHỀ 

GHI CHÚ  

TT 

 

Giáo viên 

 

Chuyên môn 

K1 K2   

1 Lê Thị Kim Cương  Đại học Sinh - CN B5 B5 Bảo vệ thực vật  

2 Lê Thanh Hải Đại học Sinh - CN B8  Bảo vệ thực vật  

3 Võ Thị Hồng Sen Đại học Sinh - CN  B8 Bảo vệ thực vật  

4 Phan Thị Kim Anh Đại học Sinh - CN  B7 Bảo vệ thực vật  

6 Vũ Thị Phi Đại học Sinh - CN B7  Bảo vệ thực vật  

7 Đào Thị Thanh Diệp Đại học Lý - KTCN B4  Điện dân dụng  

8 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Đại học Lý - KTCN B9  Điện dân dụng  

9 Dương Thị Thu Thúy Đại học Lý - KTCN B2  Điện dân dụng  

10 Dương Thị Sâm Đại học Lý - KTCN  B9 Điện dân dụng  

11 Phan Quang Duy Đại học Lý - KTCN  B4 Điện dân dụng  

12 Võ Kim Hoàng Đại học Lý - KTCN  B2 Điện dân dụng  

13 Trần Nghĩa Sơn Đại học Tin B3 B3 Tin học văn phòng  

14 Đặng Xuân Hng Đại học Tin B6 B6 Tin học văn phòng  

15 Võ Thế Thiện Đại học Tin B10 B10 Tin học văn phòng  

16 Nguyễn Duy Thành Đại học Tin B1 B1 Tin học văn phòng  

 Yêu cầu giáo viên giảng dạy NPT phải có giáo án khi lên lớp; tiếp tục đầu tư 
soạn giảng, đổi mới phương pháp, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị hiện có, chú ý 
đảm bảo an toàn  và vận dụng kiến thức lý thuyết đã học trong giờ thực hành để  
nâng cao hiệu quả giờ dạy. 
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2.2. Hồ sơ quản lý chuyên môn các lớp dạy nghề phổ thông 

- Phân phối chương trình nghề PT. 

- Kế hoạch tổ chức dạy nghề PT. 

- Sổ gọi tên ghi điểm. 

- Sổ đầu bài. 

2.3. Hồ sơ giáo viên dạy nghề PT 

- Kế hoạch giảng dạy (sổ báo giảng). 

- Giáo án. 

- Sổ điểm cá nhân. 

- Sổ điểm danh. 

2.4. Kiểm tra đánh giá:  

- Thực hiện theo qui chế đánh giá xếp loại học sinh (theo Thông tư 58/2011/TT-
BGDĐT và Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THPT).  

-Số cột điểm tối thiểu cho mỗi học kỳ như sau:  

+Điểm miệng ít nhất  1 cột (hệ số 1). 

+Điểm 15 phút ít nhất  3 cột  (hệ số 1). 

+Điểm 1 tiết trở lên ít nhất 2 cột (gồm 1cột kiểm tra viết  và 1 cột thực 
hành; hệ số 2. 

+Điểm kiểm tra cuối kỳ (thực hành) 1 cột (hệ số 3). 

- GVBM dạy 8PT học kỳ 2  ký học bạ cuối năm học. 

- Dựa trên nội dung hướng dẫn của công văn số 8608/BGD&ĐT-GDTrH ngày 
16/8/2007 của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện hoạt động giáo dục NPT lớp 11 năm 
học 2007-2008. 

- Việc đánh giá được thực hiện bằng việc cho điểm các loại bài kiểm tra thường 
xuyên, định kỳ và tính điểm TB như một môn học, xếp loại theo quy định của Quy 
chế đánh giá, xếp loại THPT ban hành của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Kết quả học tập của học sinh được đánh giá trên cả 3 mặt: kiến thức, kỹ năng và 
thái độ học tập. Kỹ năng được chú trọng ở thao tác thực hành, quy trình kỹ thuật. 
Thái độ được thể hiện qua sự tự giác rèn luyện, ý thức tổ chức kỷ luật trong khi học 
tập. 

- Kết quả học NPT của học sinh được lấy làm tiêu chí khuyến khích khi xếp loại 
hạnh kiểm học kỳ, cả năm học và điều kiện để học sinh thi lấy chứng chỉ NPT có 
chế độ cộng điểm  khuyến khích khi tham thi gia tốt nghiệp THPT. 

3. Tổ chức thực hiện 
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- Phân công giảng dạy và xếp thời khóa biểu trước 15/9/2017. 

- Thực hiện dạy theo thời khóa biểu từ 21/9/2017 

- TKB được xếp vào chiều thứ năm hàng tuần:  

  + Bắt đầu học tiết 1,2  từ 13h30 � 15h00  

  + Nghỉ giải lao giữa giờ 15 phút 

  + Bắt đầu học tiết 3,4 từ 15h15 � 16 h 45  

- Tổ Vật lý, Tổ Sinh học lên kế hoạch đề xuất mua bổ sung trang thiết bị cần thiết 
cho các giờ thực hành;  

- Thư viện liên hệ với các nhà cung cấp và cho học sinh đăng ký mua sách giáo 
khoa NPT.   

- Giáo viên soạn giảng, lên lịch báo giảng, ký sổ đầu bài, thực hiện các bài kiểm tra 
vào sổ điểm và học bạ đúng qui định của Bộ GD&ĐT. 

- Lãnh đạo thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của giáo viên và học sinh    

      

8ơi nhận: 
- Phòng GDTrH Sở; 
- HT, PHT; 
- Lưu: VT. 

                                   HIỆU TRƯỞ�G 

 
 


