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BÁO CÁO TÓM TẮT HỌP PHHS ĐẦU NĂM HỌC 2021 – 2022 

 

1. Một số kết quả của nhà trường Năm học 2020 – 2021 

Duy trì sĩ số: Đầu năm 783 hs, cuối năm 724 học sinh. So với đầu năm giảm 59 học sinh, 

bằng 7.54%  thấp hơn cùng kỳ năm học trước (năm học 2019 – 2020 là giảm 77 học sinh, chiếm 

tỉ lệ 9.51% 

- Thi đua các lớp: Tốt: 20 lớp, Khá: 2 lớp, Tb: 01 lớp (10A3) 

- Kết quả 2 mặt:  

- + Hạnh kiểm khá và tốt là 96.14 %.  (năm học 2019 – 2020: khá và tốt là 98.2 %) 

- + Học lực Giỏi: 64 HS (8.84 %), Khá: 273 hs (32.7 %), Tb: 325 hs (44.9 %), Yếu: 92 

hs (12.7 %), Kém: 06 hs. So với năm học trước có tiến bộ hơn (Năm học 2019 – 2020: 

Giỏi: 42 HS (5.37 %), Khá: 232 hs (31.7 %), Tb: 357 hs (48.7 %), Yếu: 96 hs (13.1 

%), Kém: 06 hs..) 

- Kết quả mũi nhọn: 
- Có 23 GVDG cấp trường = 43.4% (chỉ tiêu 30% giáo viên đạt GVG cấp trường). 

- 7/8 tổ chuyên môn có HSG cấp trường với 23 học sinh vào đội tuyển học sinh giỏi tham 

dự thi học sinh Văn hóa giỏi tỉnh, kết quả: có 1 HS đạt giải Khuyến khích môn Tiếng Anh, 

10 HS đạt giải Olympic 10/3 (2 HCV, 3 HCB, 05 HCĐ) 

- Có 02 giáo viên học sau Đại học đối với môn Toán. Có 02 CBGV học lớp TCCT – HC 

tại Buôn Hồ. 

- Tổ chức cuộc thi Ý tưởng NCKH cấp trường có 5 SP, trong đó có 03 Dự án thi KHKT 

cấp tỉnh thì đạt 3 giải: 01 giải Nhì, 1 Giải KK và 01 giải Ba khởi nghiệp thuộc bộ môn Vật 

Lý 

- Tham gia Hội khoẻ Phù Đổng cấp tỉnh xếp loại Tốt. Có 17 HC (5 V, 2 B, 10 Đ). 

- Kết quả thi THPT quốc gia 2021 đạt tỉ lệ: 94.94 (năm trước là 94.87 % ); tỉ lệ đỗ Đại 

học, cao đẳng: trên 60%. Có nhiều học sinh đạt điểm trên 25. 

- Thi lên lớp sau thi lại: đạt trên 92% (năm 2019-2020 là 91%) 

b. Danh hiệu thi đua tập thể, đoàn thể:   

- Tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS: đạt vững mạnh xuất sắc. 

- Đảng bộ đạt HTTNV. 

- Trường đạt TTLĐXS, Tổ lao động tiên tiên tiến 03 TCM. 

         + Nhà trường được Sở GD&ĐT tặng giấy khen. 

2. Phổ biến một số thông tin của trường và công tác trọng tâm năm học 2021 – 2022 

- Tuyển sinh lớp 10: 284/270 đạt 105,2% (ĐIỂM CHUẨN 24)  

- Toàn trường có 811 học sinh (tăng 27 học sinh so với đầu năm học trước); Biên chế 23 lớp 

(8 lớp 10, 6 lớp 11 và 09 lớp 12); Tổ chức cho học sinh lớp 11 và 12 học theo ban  

- Tổ chức dạy học trực tuyến từ đầu năm học bằng phần mềm MS Teams. 

- Tăng cường các hình thức dạy học trong năm học mới để nâng cao chất lượng dạy học 

Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý. 

- Đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch Covid 19. 

- Phát triển đảng viên trong học sinh 

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. 
HIỆU TRƯỞNG 

 




