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  KẾ HOẠCH 

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI 

Năm học 2022 - 2023 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

Căn cứ Điều lệ trường THCS; Căn cứ các văn bản chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ năm 

học của  Sở GDĐT Quảng Nam và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2022 - 

2023 của Phòng GDĐT huyện Quế Sơn; 

Căn cứ vào kết quả năm học 2021 - 2022 và tình hình thực tiễn của công tác bồi 

dưỡng học sinh giỏi của trường THCS Đông Phú trong năm học 2022 - 2023; 

Trường THCS Đông Phú xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bồi dưỡng học sinh 

giỏi năm học 2022- 2023 với những nội dung, yêu cầu cơ bản sau: 

II. BỐI CẢNH NHÀ TRƯỜNG  

1. Thực trạng của công tác bồi dưỡng học sinh khá giỏi của nhà trường 

Những năm gần đây trường THCS Đông Phú đã trú trọng, quan tâm đến việc bồi 

dưỡng học sinh giỏi và đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể: 

Số học sinh giỏi (HS giỏi huyện, tỉnh) đều tăng; nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu 

trong toàn huyện về phong trào học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh. 

Đội ngũ giáo viên có tinh thần trách nhiệm đối với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. 

Học sinh có nhiều cố gắng hơn trong học tập. 

Các bậc phụ huynh học sinh quan tâm hơn đến việc học tập của con em mình. 

2. Chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2022 - 2023 

HS giỏi bộ môn cấp Huyện: 60 em. 

HS giỏi bộ môn cấp Tỉnh: 15 em. 

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ 

1. Biện pháp thực hiện 

1.1. Hình Thức 

Nhà trường căn cứ vào thực tế của đơn vị để xây dựng chỉ tiêu HS giỏi các cấp cho 

phù hợp. 

Phân công giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi là những giáo viên có trình độ chuyên môn 

vững vàng, có kinh nghiệm, có phương pháp tổ chức cho học sinh cách học đạt hiệu quả. 

Phân công cụ thể: 

- Với các môn thi HSG và các môn Olympic HSG cấp huyện: 

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi định kỳ, có lịch cụ thể cho từng tuần (có 

danh sách và lịch bồi dưỡng đính kèm). 
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- Tổ chức bồi dưỡng HS giỏi bằng nhiều hình thức như: 

+ Giao nội dung bài tập, bài làm cho học sinh giỏi về nhà tự làm thường xuyên. 

+ Tổ chức bồi dưỡng HS theo lịch để giáo viên hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc 

của học sinh. 

+ Giáo viên được phân công bồi dưỡng học sinh giỏi cần sưu tầm nội dung, tài liệu, 

phương pháp thích hợp để bồi dưỡng học sinh. 

- Thường xuyên trao đổi với các đơn vị bạn về cách thức biện pháp tổ chức bồi dưỡng 

học sinh giỏi để vận dụng nếu phù hợp. 

- Khen thưởng động viên kịp thời, thỏa đáng đối với những giáo viên có học sinh giỏi 

các cấp. 

- BGH thường xuyên quan tâm, kiểm tra đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, 

về cơ sở vật chất cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nhà trường. 

1.2. Tài liệu 

Trên cơ sở phân công nhiệm vụ của nhà trường, giáo viên chủ động chọn tài liệu ở 

thư viện, cập nhật thông tin trên mạng Internet. 

Ngoài ra, các giáo viên có thể mượn cho học sinh hoặc học sinh có thể tự lên thư viện 

nhà trường mượn sách tham khảo. Nếu loại sách không có trong thư viện, giáo viên tư 

vấn để học sinh tự mua để tham khảo. 

2. Đối tượng học sinh tham gia bồi dưỡng: 

Trên cơ sở đội tuyển HSG của năm học trước và giáo viên bộ môn trong quá trình 

giảng dạy phát hiện, tuyển chọn các học sinh có năng khiếu bộ môn tham gia vào chương 

trình bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn. 

3. Thời gian bồi dưỡng: 

Thời gian bồi dưỡng: Khối 9: từ tuần 03/HK1 năm học 2022  - 2023 cho đến khi các 

em tham dự kì thi; Khối 8: từ tuần 4/HK1- đến khi thi;  

Số tiết bồi dưỡng: Đối với các bộ môn văn hoá của khối 8: thực hiện từ 02 đến 04 tiết/ 

tuần; Đối với các bộ môn văn hoá của khối 9: thực hiện từ 06 đến 08 tiết/ tuần; các nội 

dung còn lại thực hiện từ 01 đến 02 tiết/ tuần. 

Giáo viên tiến hành bồi dưỡng ngoài giờ học chính khóa của các em. Giáo viên và học 

sinh thoả thuận thời gian và địa điểm tổ chức bồi dưỡng hợp lí (khuyến khích tổ chức bồi 

dưỡng tại trường).   

+ Thành lập đội tuyển học sinh giỏi các môn khối 9 gồm: Toán, Vật lí, Hóa học, Ngữ văn, 

Tiếng Anh, Tin học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí. Dựa trên kết quả khảo sát HSG khối lớp 8 năm 

học 2021-2022 và tuyển chọn thêm các em có năng khiếu về bộ môn. 

+ Thành lập đội tuyển Olympic HSG khối 8 gồm: Toán, Vật lí, Hóa học, Ngữ văn, 

Tiếng Anh, Tin học. Dựa trên kết quả khảo sát HSG khối lớp 7 năm học 2021 - 2022 và 

tuyển chọn thêm các em có năng khiếu về bộ môn. 

+ Thành lập đội tuyển Olympic HSG khối 6,7 gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Dựa 

trên kết quả thi Olympic HSG khối 678 năm học 2021-2022. 
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Ngoài các buổi bồi dưỡng, trong các giờ học chính khoá, giáo viên tăng cường kiểm 

tra và rèn năng lực tư duy, kỹ năng làm bài cho học sinh. 

4. Nội dung giảng dạy: 

Giáo viên được phân công bồi dưỡng xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng 

theo hướng dẫn của Phòng và Sở GDĐT. 

Giáo viên dạy chương trình nâng cao đáp ứng yêu cầu của đề thi tuyển chọn HSG 

các cấp; giáo viên có thể tham khảo đề thi của các năm trước để có định hướng giảng dạy 

phù hợp. 

5. Kinh phí tổ chức:  

Khi phân công chuyên môn, các tổ lồng ghép phân công bồi dưỡng HSG cho giáo 

viên có năng lực, kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi, đảm bảo số tiết theo 

chuẩn 19 tiết/giáo viên/tuần.  

Nhà trường hỗ trợ trang bị tập, tài liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh tham 

gia bồi dưỡng. 

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM: 

1. Phó Hiệu trưởng 

Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng HSG của nhà trường; tham mưu, 

xin ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng khi cần thiết. 

Trực tiếp theo dõi và đảm bảo chất lượng công tác bồi dưỡng của tổ chuyên môn, 

nhóm bộ môn và giáo viên trực tiếp bồi dưỡng. 

Phân công giáo viên, theo dõi, kiểm tra việc dạy học trong quá trình bồi dưỡng; 

Lập phương án tuyển chọn đội tuyển (khi cần thiết), quyết định đội tuyển trên cơ sở đề 

xuất của giáo viên trực tiếp bồi dưỡng. 

2. Tổ chuyên môn 

Tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm phụ trách các bộ môn, nội dung dự thi 

thuộc tổ mình phụ trách. Hướng dẫn cụ thể việc xây dựng chương trình bồi dưỡng cho 

từng bộ môn của tổ và theo dõi tiến độ chương trình bồi dưỡng. Quản lý chất lượng bồi 

dưỡng, theo dõi và chỉ đạo phương pháp bồi dưỡng của giáo viên và học sinh. 

Lập danh sách giáo viên trực tiếp bồi dưỡng và học sinh tham gia  bồi dưỡng, thời 

gian và địa điểm tổ chức bồi dưỡng gửi về Phó Hiệu trưởng trước ngày 6/9/2022. Định 

kỳ rút kinh nghiệm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trong các lần sinh hoạt tổ chuyên 

môn; báo cáo hàng tháng về Phó Hiệu trưởng. 

Tham mưu, đề xuất với Phó Hiệu trưởng những biện pháp thích hợp trong việc 

nâng cấp chất lượng công tác bồi dưỡng HSG của nhà trường.  

3. Đối với giáo viên trực tiếp Bồi dưỡng HSG  

Trang bị kiến thức từ cơ bản đến nâng cao theo chương trình; xây dựng phương 

pháp học tập bộ môn thích hợp giúp học sinh tiếp thu tốt  kiến thức và có được kết quả 

cao nhất trong các kì thi.  

Đảm bảo kết quả học tập bộ môn của học sinh trực tiếp tham gia bồi dưỡng để học 

sinh đủ điều kiện tham gia kì thi học sinh giỏi các cấp. 
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Tham mưu, đề xuất với tổ chuyên môn những biện pháp thích hợp trong việc nâng 

cao chất lượng công tác bồi dưỡng HSG của bộ môn mình phụ trách. 

4. Các lực lượng khác 

Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn  ở các khối lớp có học sinh trong đội tuyển 

học sinh giỏi của nhà trường phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh tham gia bồi 

dưỡng và có đủ điều kiện tham gia kì thi học sinh giỏi các cấp.  

Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên liên hệ với giáo viên bộ môn, phụ huynh học 

sinh; theo dõi, giúp đỡ học sinh trong quá trình tham gia bồi dưỡng trong đội tuyển học 

sinh giỏi. Tham mưu đề xuất các biện pháp thích hợp giúp nâng cao hiệu quả trong công 

tác bồi dưỡng học sinh giỏi trong các phiên họp tổ chủ nhiệm.  

Thư viện nhà trường cần tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh trong đội tuyển học 

sinh giỏi mượn sách tham khảo và các tài liệu học tập khác để phục vụ cho quá trình bồi 

dưỡng học sinh giỏi; Tham mưu với Hiệu trưởng nhà trường để trang bị thêm các các tài 

liệu phục vụ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi theo nhu cầu của giáo viên và học sinh. 

Học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường  phải tham gia đầy đủ các 

buổi học theo lịch của giáo viên bộ môn. Tích cực học tập để đạt kết quả cao trong quá 

trình học tập cũng như trong các kì thi học sinh giỏi các cấp.  

Phụ huynh học sinh cần tạo mọi điều kiện, đảm bảo về sức khoẻ và dụng cụ học 

tập để các em tham gia tốt quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

Giáo viên được phân công: nhận học sinh tham gia đội tuyển và tiến hành dạy theo lịch. 

Các tổ trưởng chuyên môn: thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tiến độ ôn 

tập của giáo viên và học sinh. 

Giáo viên dạy bồi dưỡng phải nhiệt tình, có trách nhiệm, có kế hoạch giảng dạy, 

bài soạn, sách tham khảo, đảm bảo chất lượng dạy và học, thường xuyên tự học, tự nghiên 

cứu để đáp ứng nhu cầu của học sinh.   

Giáo viên chủ nhiệm: động viên, đôn đốc học sinh tham gia ôn tập nghiêm túc; 

thường xuyên kiểm tra về  nề nếp, thái độ học tập của các em. 

Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2022 – 2023 trường THCS 

Đông Phú, đề nghị các giáo viên bộ môn và tổ trưởng chuyên môn thực hiện nghiêm túc 

nhằm đạt kết quả cao nhất về chất lượng giáo dục toàn diện trong năm học. 

 

Nơi nhận:                                                                          
- Hiệu trưởng;                                                                                           

- Các tổ chuyên môn; 

- Website của nhà trường; 

- Lưu: VT. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký & đóng dấu) 

 

 

 

Lương Thị Thanh Thúy 
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DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁN BỘ,  GIÁO VIÊN BỒI DƯỠNG 

HỌC SINH GIỎI KHỐI 6,7, 8,9 NĂM HỌC 2022- 2023 

Danh sách này có 23 cán bộ, giáo viên. 

 

 

 

 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ Môn dạy Môn bồi dưỡng 
Ghi 

chú 

1 Trần Đình Lộc HT Ngữ văn Quản lý  

2 Lương Thị Thanh Thúy PHT Tiếng Anh Quản lý, kiểm tra, Anh 7  

3 Đinh Thị Xuân Thời TTCM Toán Toán Đại 9, Toán 7  

4 Nguyễn Anh Minh TPCM Toán Toán Hình 9, Toán 7  

5 Nguyễn Thị Thu TPCM Ngữ văn Ngữ văn 9  

6 Lê Thị Thúy TTCM Tiếng Anh Anh 9  

7 Nguyễn Thị Hồng Thuận TTCM Lịch sử Sử 9  

8 Nguyễn Thị Thiên Nga GV Địa lý Địa 9  

9 Nguyễn Thị Phụng TTCM Sinh học,  Sinh 9  

10 Lê Văn Hoàng GV Hóa học Hóa 9  

11 Trần Thị Quỳnh Dao TPCM Vật lý Lý 9  

12 Nguyễn Thị Bích Huệ GV Toán Toán 8, Toán 6  

13 Nguyễn Thị Kim Loan GV Toán Toán 8, Toán 6  

14 Lê Thị Minh Thành CTCĐ Ngữ văn Văn 8  

15 Nguyễn Thị Mỹ Lộc GV Tiếng Anh Anh 8  

16 Nguyễn Thị Thanh Thủy GV Vật lý Lý 8  

17 Trần Thị Hồng Thanh GV Hóa học Hóa 8  

18 Nguyễn Hoàng Phố GV Tin Tin 8, Tin 9  

19 Hà Thị Hiền GV Ngữ văn Ngữ văn 7  

20 Cao Thị Thanh Minh GV Tiếng Anh Anh 7  

21 Nguyễn Phước Lê Huy GV Ngữ văn Ngữ văn 6  

22 Đỗ Thị Tiến Diễm GV Tiếng Anh Anh 6  

23 Huỳnh Thị Thu Thảo BV BV Bảo vệ, CSVC  


