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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK 

 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ 

TÀI LIỆU 

“TUẦN SINH HOẠT ĐẦU NĂM HỌC 2019 – 2020” 

I GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TRƯỜNG 

Trường THPT Nguyễn Huệ thành lập theo Quyết định số:449/2007/QĐ-UNND 

ngày 12 tháng 03 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk. Trường đóng trên địa 

bàn xã Ea Tóh, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk có diện tích 20.187m2. Với vị trí địa 

lý ở xa trung tâm huyện 12 km và cách thành phố Buôn Ma Thuột gần 70 km, giao 

thông cách trở. Tổng số cán bộ, giáo viên của trường là 34 người, cơ sở vật chất buổi 

ban đầu rất thiếu thốn, trường gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động giảng dạy và 

học tập. 

Vừa mới thành lập nhà trường cũng là công trường, từ năm 2007 đến năm 2009 

nhà trường được đầu tư xây dựng thêm một dãy phòng học gồm 18 phòng, một dãy 

nhà công vụ giáo viên 21 phòng (khu tập thể), cổng trường, tường rào, sân trường… 

Trải qua 12 năm xây dựng, được sự quan tâm của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk 

Lắk, Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng cùng với sự nỗ lực vươn lên của hội đồng 

sư phạm nhà trường, những khó khăn ban đầu đã dần được khắc phục. Đến nay trường 

đã có 38 lớp với khoảng hơn 1400 học sinh, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của 

nhà trường gồm 90 người đạt chuẩn. Nhà trường hiện có 27 phòng học , 03 phòng thí 

nghiệm thực hành, 03 phòng tin học, 01 thư viện, 1 bể bơi. Trang thiết bị bên trong 

các phòng học, phòng làm việc được đầu tư tương đối hoàn chỉnh: trường có 65 máy 

tính phục vụ dạy học, 27 ti vi màn hình lớn, 15 máy tính xách tay, 4 máy tính văn 

phòng, đảm bảo cho tất cả các phòng học đều có máy tính và màn hình phục vụ giảng 

dạy, học tập và phục vụ công tác của khối văn phòng. Hiện nay nhà trường đang trong 

quá trình xây dựng thêm một dãy tầng gồm 9 phòng học và nhà hiệu bộ nhằm đáp ứng 

nhu cầu học tập của học sinh, có thể qua kì 2 sẽ được đưa sử dụng, lúc đó nhà trường 

sẽ bố trí học một buổi và chỉ học từ thứ 2 đến thứ 6. 

Ngoài các hoạt động học tập, học sinh của nhà trường còn được tổ chức tham gia 

nhiều hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể thao…để cân bằng giữa hoạt động trí tuệ 

và thể chất. Thực hiện mục tiêu tạo ra một môi trường thân thiện, lành mạnh trong đó 
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mọi người đều được quan tâm, được động viên, khuyến khích sáng tạo; xây dựng 

không khí cởi mở và dân chủ trong nhà trường. 

Trải qua quá trình học tập và rèn luyện tại mái trường THPT Nguyễn Huệ thân 

yêu, khi ra trường học sinh có phẩm chất đạo đức tốt, nền tảng kiến thức vững chắc, tự 

tin bước vào đời bằng chính đôi chân của mình, trở thành công dân có ích cho đất 

nước. Năm đầu tiên mới thành lập nhà trường có tỉ lệ đậu tốt nghiệp là khoảng 54% 

nhưng với sự nỗ lực của tập thể giáo viên và học sinh thì tỉ lê ̣đỗ tốt nghiêp̣ đã tăng 

qua từng năm và luôn duy trì ở mức cao so với măṭ bằng chung trên toàn tỉnh (trong 

năm học vừa rồi thì nhà trường có tỉ lệ đậu tốt nghiệp đứng thứ 15 trên 76 trường 

THPT, TTGDTX của tỉnh). 

Qua hơn 12 năm thành lập, đến nay trường có hơn 5.000 hoc̣ sinh tốt nghiêp̣ ra 

trường, trong đó có hơn 50% đỗ vào các trường đaị hoc̣, cao đẳng, trung cấp chuyên 

nghiêp̣, nhiều hoc̣ sinh đa ̃đỗ vào các trường đaị hoc̣ danh tiếng và đang làm công tác 

nghiên cứu sinh trên các nước tiên tiến trên thế giới. Hàng năm, nhà trường đều tuyển 

chọn, cử các học sinh tham gia các kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh và các hội thi: Hôị thi 

Olympic 10/3, Hôị thao quốc phòng, Hôị khỏe Phù đổng tỉnh và đạt được những thành 

tựu đáng kể, đặc biệt là có học sinh đạt giải khuyến khích quốc gia môn vật lý và địa 

lý. 

II VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 

Hiện nay, nhà trường vẫn đang tổ chức dạy học theo khung chương trình hiện hành 

của Bộ giáo dục và đào tạo với các môn: Toán học, Ngữ Văn ,Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa 

học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Tin học, Giáo dục an ninh - quốc 

phòng, Thể dục, Công nghệ. Ngoài ra, nhà trường còn tiến hành tổ chức dạy nghề cho 

toàn bộ học sinh khối 11 với 2 môn: Tin học văn phòng và làm vườn. 

Để giúp cho học sinh nâng cao kiến thức thì nhà trường có tổ chức 26 lớp học 

thêm tại trường: 11 lớp khối 12, 8 lớp khối 11, 7 lớp khối 10 được phân theo nguyện 

vọng học theo khối thi sau này của các em. Dự kiến năm học này nhà trường sẽ tổ 

chức một lớp học miễn phí vào buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 tại phòng học lớp 11A9. 

Trước khi đưa ra những quyết định về việc lựa chọn khối thi cũng như nghề nghiệp 

các em cần phải cân nhắc. Hãy tự đặt ra cho bản thân những câu hỏi riêng cho bản 

thân như: Tương lai các em muốn là nghề gì? Xem xét lực học hiện tại các em đang 



3 

 

mạnh ở khối thi nào nhất? Việc chọn đúng khối học sẽ quyết định cực lớn tới định 

hướng nghề nghiệp sau này của mỗi học sinh. Chính vì vậy, chọn một khối học phù 

hợp với bản thân là điều tiên quyết.  

Theo báo cáo tổng kết của Bộ giáo dục và đào tạo về công tác tuyển sinh đại học 

năm 2019 thì mặc dù có đến 133 tổ hợp môn thi được dùng để xét tuyển song các tổ 

hợp truyền thống chiếm thế "thượng phong" (90% nguyện vọng/5 tổ hợp), gồm tổ hợp 

D01 (Toán, Văn, Anh) chiếm 30.74%, tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) chiếm 28.04%, tổ 

hợp A01 (Toán, Lý, Anh) chiếm 12.86%, tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) chiếm 9.64%, tổ 

hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) chiếm 8.73%, còn lại các tổ hợp khác chỉ chiếm 9.99%. 

Ví dụ một số nhóm ngành nghề tương ứng với tổ hợp môn thi: 

- Tổ hợp D01: Nhóm ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật – Công nghệ chế 

tạo, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Ngoại ngữ… 

- Tổ hợp A00: khối ngành quân đội, công an; chế biến sản xuất, kĩ thuật, sư 

phạm, luật, kinh tế, nông- lâm – ngư – nghiệp; sức khỏe… 

- Tổ hợp C00: ngành Công nghệ thông tin, kế toán, tài chính, Báo chí – truyền 

thông, Sư phạm, Văn hóa - du lịch, Luật, Triết học, Quản lý nhà nước… 

- Tổ hợp B00: Nhóm ngành Y-dược; Tài nguyên – Địa chất – Khoáng sản… 

III Ý NGHĨA CỦA MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG NHÀ TRƯỜNG 

1. Ý nghĩa của ngày khai giảng 

Ngày khai giảng là sự mở đầu, có tác dụng tạo hứng khởi cho suốt một năm học, 

nhất là với thầy và trò. Sau mấy tháng nghỉ hè, thầy và trò lại gặp gỡ, bắt đầu hành 

trình mới dưới mái trường. Mỗi khi tới dịp khai giảng năm học mới là dấu mốc một 

chặng quan trọng trong đời người trên đường học vấn. 

 Ngày 5/9 được chọn là “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường” nhưng không phải 

ai cũng biết vì sao chúng ta lại chọn ngày này để bắt đầu một năm học mới. 

Ngày 5/9/1945 - 3 ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho các em học sinh 

nhân khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập mới. Vì thế, ngày này được 

chọn là ngày lễ khai giảng trên toàn quốc. 
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Trong lá thư gửi học sinh đầy xúc động ấy, Bác Hồ đã từng viết: “Hôm nay là 

ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tôi đã tưởng tượng 

thấy trước mắt cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày mở trường ở khắp nơi. Các em hết 

thảy đều vui vẻ vì sau mấy tháng giời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác 

thường, các em lại được gặp thầy gặp bạn… Ngày hôm nay, nhân buổi tựu trường của 

các em, tôi chỉ biết chúc các em một năm đầy vui vẻ và đầy kết quả tốt đẹp”. 

Vì thế, chúng ta xin hãy ghi nhớ ý nghĩa đẹp của ngày khai trường, khắc ghi công 

lao của thế hệ cha anh và đừng vội quên vì sao cả nước lại chọn con số 5/9 để bắt đầu 

một năm học mới. 

2. Ý nghĩa của Lễ chào cờ Tổ quốc 

Quốc kỳ và quốc ca tượng trưng cho hồn dân tộc, là kết tinh của biết bao anh linh 

chiến sĩ, đồng bào đã ngã xuống, hy sinh xương máu để bảo vệ độc lập và tự do của 

dân tộc. 

Lễ chào cờ đầu tuần vào mỗi sáng thứ hai, tất cả thầy cô giáo, nhân viên và các em 

học sinh cùng đứng nghiêm tham gia chào cờ. Khi lá cờ của Tổ quốc từ từ được kéo 

lên đỉnh cột cờ thì bài Quốc ca phải vang lên hùng tráng trong không khí trang nghiêm 

của buổi lễ. 

Tất cả các em học sinh phải hát to, hát rõ, hát đúng lời và đúng giai điệu để thể 

hiện sự tôn kính và tri ân đối với anh linh của chiến sĩ, đồng bào. Đồng thời khi hát to, 

hát rõ, hát đúng lời và đúng giai điệu, bài Quốc ca còn nhắc nhở các em cố gắng học 

tập thật tốt, luôn trau giồi đạo đức để trở thành con ngoan, trò giỏi. Các em sẽ luôn 

tiếp thu tinh hoa của nhân loại, xây dựng một đất nước Việt Nam tươi đẹp, giàu mạnh, 

sánh vai với các cường quốc năm châu như lời dạy của Bác Hồ. 
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TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ea Toh, ngày 19 tháng 08 năm 2018 

NỘI QUY HỌC SINH 

1. Đối với toàn bộ học sinh học chính khóa 

- Học sinh đi học đúng giờ theo quy định của nhà trường. 

- Học sinh không ra khỏi lớp trong thời gian học để mua dụng cụ học tập, phô tô tài 

liệu, hoặc các công việc do giáo viên nhờ … 

- Học sinh mặc đồng phục áo sơ mi của nhà trường vào ngày thứ 2, 7 hàng tuần, đối với 

học sinh nữ ngày thứ 2 thì sẽ mặc áo dài, nếu trời mưa thì phải mặc đồng phục áo sơ mi 

của nhà trường. Các ngày còn lại học sinh mang áo sơ mi trắng, quần tối màu (không 

mang quần jean, kaki, thun ôm sát cơ thể, quần đáy thụng, quần phải dài đến mắt cá 

chân). Ngày thứ 2 nếu mang áo khoác thì cần mang áo khoác đồng phục của trường. Học 

sinh ở trong khu vực trường bắt buộc phải đóng thùng (trừ trường hợp đang học thể dục, 

giáo dục quốc phòng hoặc chơi các môn thể thao ở khu vực sân thể dục). 

- Học sinh cần phải đeo bảng tên có đóng dấu đỏ của nhà trường, mặt trước của bảng 

tên không bị che lấp bởi vé xe, huy hiệu đoàn,… 

- Học sinh khi đi học cần phải mang dép quai hậu, giày… không được đi dép lê. 

- Học sinh không được nhuộm tóc, sơn móng tay, son môi… 

- … 

2. Đối với học sinh ôn tập buổi chiều 

- Học sinh có thể mang áo sơ mi trắng hay áo sơ mi trắng đồng phục của trường, quần 

tối màu. Nếu học sinh mang áo thể dục hoặc áo đồng phục của lớp (áo đồng phục là áo 

thun) thì phải mang đồng loạt cả lớp. Nếu không thực hiện đúng sẽ trừ điểm vào thi đua 

của lớp theo thang điểm được quy định. 

- Mang giày, dép quai hậu khi đến trường. 

- Học sinh vào trường để học bắt đầu từ 13h20, nếu học sinh ở lại trường thì cần ở lại 

trong lớp, không đi lại ở khu vực hành lang, sân trường để tránh gây ồn ào ảnh hưởng đến 

các lớp học khối chiều. 

3. Đối với học sinh ôn tập buổi tối 

Không được mang trang phục bị rách, chắp vá, quần áo quá mỏng, ôm sát cơ thể khi 

đến trường. 

4. Đối với học sinh học thể dục 

Đối với học sinh học thể dục phải thực hiện đúng trang phục thể dục thể thao hoặc 

mang áo đồng phục của lớp. 

5. Khen thưởng lớp có nề nếp tốt vào cuối năm học 

Ban thi đua nhà trường sẽ tuyên dương 13 lớp có nề nếp tốt: 9 lớp ở khối sáng và 4 lớp 

ở khối chiều. 

Công thức tính thi đua cả năm học: 

Điểm TB cả năm = (Trung bình cộng các tuần học kì 1 + (Trung bình cộng các 

tuần học kì 2)*2)/3 

https://www.google.com.vn/search?rlz=1C1CHZL_enVN701VN701&espv=2&biw=1242&bih=571&q=qu%E1%BA%A7n+jean&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiG-bDih7zOAhVOtJQKHaKtDlEQvwUIFigA
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6. Thang điểm cộng - trừ điểm thi đua các lớp 

a. Thang điểm trừ 

STT NỘI DUNG ĐIỂM TRỪ GHI CHÚ 

1 

- Vắng học không phép 

- Vào học muộn khi đã có hiệu lệnh vào lớp 

- Vào trường không đúng giờ quy định: HS lớp ôn tập 

không vào trường trước 13h20. 

- Nhuộm tóc, sơn móng tay, đi dép lê, son môi (học sinh 

son môi dù đã tẩy, xóa khi bị phát hiện thì đều bị trừ 

điểm). 

- Không mang đồng phục (không mang đồng phục nhà 

trường vào thứ 2, 7; mang quần jean, kaki, thun ôm sát 

cơ thể, quần đáy thụng). Không đóng thùng. 

- Ra ngoài để phô tô và lấy tài liệu trong thời gian diễn ra 

tiết học 

- Không mang bảng tên, giấu bảng tên trong áo, bảng tên 

không đúng của mình… 

- Cúp tiết chào cờ, không có ghế ngồi trong tiết chào cờ. 

- Không tham gia tập thể dục giữa giờ 

- 1 điểm/HS  

2 - Vắng học có phép - 0.5 điểm/HS 

Cứ mỗi học sinh 

vắng học có phép 

trừ 0.5 điểm 

3 - Mang thức ăn lên lớp học hoặc ăn vặt trong lớp -2 điểm/HS  

4 

- Vi phạm luật giao thông đường bộ: chở 3, không đội mũ 

bảo hiểm… 

- Cố tình bỏ trốn giám thị, TNXK 

- Hút thuốc 

-5 điểm/HS  

5 

- Ban cán sự lớp không trung thực trong các báo cáo 

hàng ngày: báo cáo sai những thông tin về: sĩ số, học 

sinh nghỉ học có phép, không phép… 

- Đe dọa cờ đỏ đến trực lớp mình. 

- Cờ đỏ trực không nghiêm túc: Không kiểm tra sĩ số lớp 

được trực, trừ không đúng nội dung, không lễ phép với 

GVCN lớp mình tới trực… 

- Không phải cờ đỏ mà vẫn đi trực 

-10 điểm/lần  

6 Học sinh đánh nhau 

Kết quả thi đua của lớp bị hạ xuống bằng 

95% của tuần kế tiếp khi có quyết định 

của Hội đồng kỷ luật 

7 
Một số lỗi khác: mất trật tự trong giờ học, sử dụng điện 

thoại, vô lễ với giáo viên, nói dối … 

GVBM căn cứ vào tình hình cụ thể để trừ 

điểm không quá 7 điểm/tiết ở mục 7, cần 

ghi rõ lỗi vi phạm, học sinh vi phạm. Nếu 

không ghi rõ lỗi thì GVCN có thể yêu cầu 

không trừ điểm ở tiết đó. 

8 

- Lớp bẩn 

- Bàn ghế không thẳng hàng 

- Sọt đựng rác: cần đổ rác trước 15 phút đầu giờ. Nếu 

trong sọt rác có đất và lượng rác vượt ½ chiều cao của 

sọt sẽ bị trừ điểm. 

Ngoài lớp ( hành lang, cầu thang, bồn hoa, bồn cây - nếu 

có) không sạch. 

Lần 

1 
Lần 2 Lần 3 

Cờ đỏ 

trừ mỗi 

buổi 

học 

không 

quá 5 

điểm ở 

mục 8 

Nhắc 

nhở 
-2 điểm -4 điểm 

 

  

https://www.google.com.vn/search?rlz=1C1CHZL_enVN701VN701&espv=2&biw=1242&bih=571&q=qu%E1%BA%A7n+jean&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiG-bDih7zOAhVOtJQKHaKtDlEQvwUIFigA
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b. Thang điểm cộng – trừ của Ban lao động, Đoàn trường, UB Hội LHTN 

Sẽ tổng hợp và cộng – trừ điểm theo từng tháng, số điểm cộng – trừ sẽ tính vào một tuần 

học cụ thể. 

Lưu ý: 

 Lớp nào không nộp sổ đầu bài, phiếu trực cờ đỏ thì sẽ tính điểm phần trăm thi đua của 

lớp đó như sau: Lấy điểm thi đua của lớp đó (thứ 2 tổ giám thị sẽ trực tiếp lấy dữ liệu) 

và trừ đi 20 điểm nếu không nộp hoặc trừ 10 điểm nếu nộp chậm. 

 Ban cán sự lớp nộp sổ đầu bài về cho giám thị hạn cuối là 21h ngày thứ 5 hàng tuần. 

 Cờ đỏ nộp phiếu chấm cờ đỏ cho thanh niên xung kích vào thời gian sinh hoạt của thứ 

6 hàng tuần. 

 Mỗi tiết giáo viên bộ môn không trừ quá 7 điểm/ tiết. 

Ea Toh, ngày 19 tháng 08 năm 2019 

 

 

 

 

  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 


