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KẾ HOẠCH HỌP CMHS THEO LỚP ĐẦU NĂM
Năm học 2019 - 2020
I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Buổi sáng ngày chủ nhật (08/09/2019)
- Ca 1: Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút gồm toàn bộ Khối 12
- Ca 2: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút gồm toàn bộ Khối 11
- Ca 3: Bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút gồm toàn bộ Khối 10
2. Địa điểm: Hội Trường THPT Huỳnh Tấn Phát. Hiệu trưởng chủ trì họp ở Hội trường, sau đó
GVCN điều hành họp tại phòng học lớp mình.
II. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN
A. GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM:
1. Gửi thư mời CMHS dự họp, những trường hợp không dự được, cha mẹ phải đến trường xin
phép Hiệu Trưởng. Hạn chót thứ sáu (06/09/2019) GVCN gửi thư mời cho HS mang về gia đình.
2. Ghi biên bản cuộc họp và nộp T.Vinh (biên bản ghi cụ thể số CMHS hiện diện, vắng; những đề
nghị của CMHS, danh sách BĐD CMHS lớp ghi rõ chứ vụ trưởng ban, các thành viên là cha (mẹ) HS
nào, nơi cư trú).
3. Chương trình họp CMHS:
- GVCN nêu đặc điểm tình hình của lớp đầu năm (sĩ số, chất lượng hạnh kiểm, học tập; những
thuận lợi - khó khăn của lớp, ...).
- Những qui định của nhà trường đối với HS về việc thực hiện nội qui, nề nếp; về xếp loại hạnh
kiểm; xếp loại học lực .. (GVCN chuẩn bị các văn bản triển khai và giải thích cho CMHS hiểu). Lưu ý:
vấn đề ATGT của HS (Cấm HS đi xe gắn máy đến trường; Cấm HS không được mang điện thoại di động
vào trường, nếu phát hiện nhà trường sẽ tạm giữ, mời CMHS đến làm cam kết nhận lại; HS đi xe đạp
điện, xe máy điện phải đội mũ bảo hiểm, nếu vi phạm Luật ATGT sẽ bị kiểm điểm và xếp hạnh kiểm Yếu).
- Thông báo thời khóa biểu học tập của HS (chính khóa, trái buổi - GVCN chuẩn bị). Phụ huynh
HS có thể xem trên Website của trường: http://thpthuynhtanphat.edu.vn
- Việc liên lạc giữa nhà trường với gia đình HS bằng các hình thức: Xin nghỉ phép (cha mẹ đến
trường xin phép), sổ liên lạc (CMHS đăng ký sử dụng sổ liên lạc điện tử thông qua tin nhắn), giấy mời,
họp CMHS từng học kì, GVCN trực tiếp đến nhà, điện thoại. Nhà trường mời CMHS đến lần thứ 3 mà
CMHS không đến thì tạm đình chỉ việc học của học sinh.
- Các khoản phí CMHS phải đóng góp: Học phí 540 000đ/HS/năm; Việc thực hiện chế độ Miễn,
giảm theo qui định (GVCN thông báo chế độ miễn giảm học phí cho CMHS nắm). Năm học 2019-2020
tổ chức triển khai thực hiện thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
- Thực hiện BHYT, BHTN học sinh năm học 2019 - 2020:
+ BHYT: Mức phí 12 tháng (K10, K11): 563.220 đồng (01/01/2020-31/12/2020); mức 9 tháng
(K12): 422.415 đồng (01/01/2020-30/09/2020). Nhà nước cấp miễn phí BHYT cho học sinh thuộc hộ
nghèo và xã bãi ngang. Hộ cận nghèo nên mua BHYT tại địa phương, các đối tượng còn lại mua tại
trường. Nêu mục đích, ý nghĩa của việc mua bảo hiểm và bắt buộc CMHS mua bảo hiểm Y tế cho các em
đạt 100%.
+ BHTN: Mức thu K10: 100 000đ/HS/năm; K11, K12: 105 000đ/HS/năm (tự nguyện). GVCN
nêu mục đích, ý nghĩa của việc mua 2 loại bảo hiểm nêu trên và động viên CMHS mua bảo hiểm cho các
em, nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa nhân đạo của việc mua bảo hiểm (cho cá nhân và cho cộng đồng).
- Đăng ký sổ liên lạc điện tử: cùng mạng VINA: 60.000đ/năm/HS (nếu có yêu cầu xin sim VINA
nhà mạng sẽ cung cấp miễn phí); ngoài mạng: 80.000đ/năm/HS.
- Tổ chức giữ xe cho HS, phí hàng tháng (5000đ/HS/tháng đối với xe đạp và 15 000đ/tháng đối
với HS gửi xe đạp điện), có xin phép UBND huyện Bình Đại; Hợp đồng trực tiếp nhân viên Bảo vệ nhà

trường giữ, mất xe sẽ được bồi thường. Do đó cha mẹ HS nhắc nhở con em khi đi học phải để xe trong
trường, không được gửi xe ở các quán xung quanh trường (dễ trốn học, trốn tiết, ảnh hưởng các tệ nạn xã
hội: đánh bài, uống rượu, ma túy, chơi game, trai gái…)
- Dạy nghề Tin học chính khoá cho HS K11 (điểm học nghề được cộng điểm khi thi TN: loại Giỏi
+ 2đ; Khá + 1,5đ; TB + 1đ, dự kiến dạy nghề “Tìm hiểu kinh doanh” lớp 11CB1). Tất cả HS đều phải
học và thi nghề.
- Tổ chức tăng tiết trái buổi một số môn vào TKB chính khóa. (Tiền thù lao cho GV dạy trái buổi
phụ huynh sẽ hỗ trợ: thu 3500đ/tiết/HS, hộ nghèo được miễn, hộ cận nghèo được giảm). Nhà trường đưa
việc dạy thêm, học thêm vào trường để quản lý và thực hiện theo Quyết định số 17 của UBND tỉnh Bến
Tre. Thời gian học thêm từ 17h00’ đến 18h30’ trong các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ Chủ nhật và các
ngày lễ). Việc dạy thêm học thêm theo nhu cầu của HS và phụ huynh; Tiền dạy thêm thực hiện theo sự
thỏa thuận giữa phụ huynh với GV bộ môn.
- Báo cáo thu chi quỹ BĐD CMHS lớp năm qua (2018-2019), vận động cho năm học 2019-2020
và sẽ thống nhất vào Đại hội đại biểu CMHS sắp tới (Đóng góp trên tinh thần tự nguyện. Tuy nhiên cũng
cần định hướng khoảng 120 000đ/HS, giữ lại BĐD CMHS lớp 20.000 đ/hs).
- GVCN nhắc nhở CMHS cách thức kèm cặp, kiểm tra, đôn đốc quản lý việc học tập của con em.
Đặc biệt quan tâm về mặt đạo đức HS (không nên có tư tưởng khoán trắng cho nhà trường). Không cho
con em la cà quán xá, hút thuốc, uống rượu, đánh bài, đá gà, cá độ, chơi bida và chơi các trò chơi trực
tuyến bạo lực, không lành mạnh trên máy vi tính ở các tụ điểm internet, vây bè kết cánh với thanh niên hư
hỏng, tổ chức gây gỗ đánh nhau bằng hung khí, vi phạm ATGT, hạn chế tối đa việc đi chơi ban đêm của
các em (GVCN gặp riêng Phụ huynh thông báo, nhắc nhở những học sinh cá biệt, học yếu, những học
sinh để xe bên ngoài nhà trường … để gia đình biết và phối hợp giáo dục).
4. Khối 12:
- Tỷ lệ đỗ TN THPT QG năm qua là 276/278 HS (99.28%). Năm qua tiếp tục có sự thay đổi hình
thức thi, xét tuyển vào ĐH, CĐ. Nhà trường đã có nhiều cố gắng trong việc thông tin, tuyên truyền, tư
vấn giúp học sinh chọn môn thi, ngành, trường... Năm nay thi THPT QG, dự kiến sẽ không có thay đổi
lớn, Bộ GD & ĐT sẽ quyết định phương án thi chính thức sau, khi nào Bộ GD&ĐT quyết định chính thức
nhà trường sẽ thông báo, đề nghị phụ huynh quan tâm theo dõi để có sự định hướng, chọn môn cho HS.
- Các trường hợp HS không được dự thi TN THPT (học lực kém hoặc hạnh kiểm yếu).
- Tăng tiết dạy ngày ở một số môn để cuối tháng 03/2019 kết thúc chương trình tập trung ôn thi
THPT Quốc gia. Yêu cầu CMHS tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các em học tập, giảm tối đa cho công
việc gia đình, giúp các em có thời gian học tập thật tốt để thi đỗ Tốt nghiệp.
5. Đề xuất kiến nghị với Phụ huynh:
- Xử lý HS vi phạm nội quy, nề nếp: Lần 1 GVCN cho HS viết tự kiểm và bản cam kết không tái
phạm; Lần 2 viết tiếp tự kiểm và mời phụ huynh đến cam kết, phối hợp giáo dục; Lần 3 mời CMHS,
trưởng ban ĐDCM HS lớp, đại diện Đoàn TN bàn phối hợp giáo dục, Phụ huynh viết cam kết Lần 4 hoàn
chỉnh hồ sơ đưa ra HĐKL (Lưu ý: các trường hợp vi phạm khá nghiêm trọng tùy theo mức độ mà đưa ra
Hội đồng kỷ luật không nhất thiết qua 4 bước trên).
- Phần đóng góp ý kiến, đề nghị của CMHS: Những vấn đề gì ngoài chức năng, nhiệm vụ giải đáp
thì ghi nhận vào biên bản phản ánh về BGH.
6. Tiến hành bầu Ban đại diện CMHS lớp nhiệm kỳ 2019 - 2020:
- Cơ cấu số lượng Ban ĐD gồm: 01 Trưởng ban, 02 Ủy viên.
- Thành phần của Ban ĐD: Có nam, nữ, có đại diện các xã của tiểu vùng.
- Tiêu chuẩn của Ban ĐD: Có uy tín, nhiệt tình, hiểu biết về giáo dục, có kinh nghiệm trong vận
động và quan hệ với CMHS.
B. BAN GIÁM HIỆU TRỰC: Thầy Vinh (Ca 1); Thầy Sơn (Ca 2 ), Thầy Chung (Ca 3).
C. CHÚ Ý: GVCN hoàn thành biên bản và nộp về cho T.Vinh hạn chót thứ 2 (09/09/2019).
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