UBND HUYỆN XUÂN LỘC
TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 07/KH-NĐC

Xuân Tâm, ngày 23 tháng 5 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Xét công nhận tốt nghiệp THCS, năm học 2019 - 2020
ăn
Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung họ ơ sở Ban hành kèm theo Quyết
định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 ủa Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; ông văn số
1461/BGDĐT-GDTrH ngày 08/4/2019 của Bộ GD&ĐT về việc xét tốt nghiệp học sinh mô
hình trường học mới;
ăn
ông văn số 131 / GDĐTngày 06/5/2020 ủ Sở GD&ĐT Đồng Nai về
việ hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS và Bổ tú TH năm học 2019 – 2020;
ăn
ông văn số 17 /PGDĐT-THCS ngày 19/5/2020 củ Phòng GD&ĐT Xuân
Lộc về việ hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS và Bổ tú TH
năm học 2019 –
2020.
r n
C N uy n Đ n C u xây dựng Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp
C năm ọc 2019 – 2020, với những nội dung n sau:
I. Yêu cầu, căn cứ xét công nhận tốt nghiệp:
- Thực hiện đún t eo Quy c ế xét công nhận tốt nghiệp THCS của Bộ GD&Đ
ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐ n ày 05/4/2006 của Bộ tr ởng Bộ
GD&Đ và Côn văn số 1461/BGDĐ -GDTrH ngày 08/4/2019 của Bộ GD&Đ về việc
xét tốt nghiệp học s n mô n tr ng học mới.
- Xét công nhận tốt nghiệp THCS phả đảm bảo yêu cầu chính xác, công bằng,
khách quan.
- Căn cứ đ xét công nhận tốt nghiệp THCS là kết quả rèn luyện và học tập của
n
i học ở năm ọc lớp 9.
II. Đối tượng, điều kiện dự xét công nhận tốt nghiệp:
- Học sinh học hết c ơn tr n
CS không quá 21 tuổi, học viên học hết c ơn
trình bổ túc THCS từ 15 tuổi trở lên.
- r ng hợp học tr ớc tuổi, học v ợt lớp phải thực hiện t eo quy định về học
tr ớc tuổi, học v ợt lớp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Không nghỉ học quá 45 buổi học ở năm ọc lớp 9 (nghỉ một lần hay nhiều lần
cộng lại).
-N
i học không trong th i gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công
dân, trừ học viên của tr ng, lớp mở c o n
đan t
àn án p ạt tù hoặc bị hạn chế
quyền công dân.
- Học sinh nhữn năm tr ớc c a tốt nghiệp THCS, Bổ túc THCS có nguyện vọng
xét tốt nghiệp
C ( ớng dẫn học sinh thực hiện các hồ sơ, t ủ tục t eo quy định, số học
sinh này lập danh sách riêng).
III. Hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp:
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
- Bản chính học bạ của n
i học (có dán ảnh).
- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy xác nhận là đố t ợn đ ợc ởng chính sách
u t ên, d ện khuyến khích (nếu có) do cấp có thẩm quyền cấp.
- Giấy xác nhận về phẩm chất đạo đức và chấp hành chính sách của Nhà n ớc đối
vớ n
i học xon c ơn tr n
C từ nhữn năm ọc tr ớc (Nếu c trú ở địa p ơn
t do UBND xã, p
ng, thị trấn cấp; nếu đan làm v ệc ở cơ quan, doan n ệp t do cơ
quan, doanh nghiệp trực tiếp quản lý cấp).

IV. Tổ chức thực hiện:
1. Các công việc chính:
- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS
của Bộ GD&Đ ; t ôn báo c o p ụ huynh học sinh các thông tin trong Quy chế có liên
quan đến học sinh.
- Ra quyết định thành lập Hộ đồng xét công nhận tốt nghiệp; Chuẩn bị hồ sơ xét
công nhận tốt nghiệp của học s n t eo quy định, thành viên hộ đồng gồm:
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2. Lịch làm việc:
- Từ ngày 20/6/2020- 23/6/2020: r ng THCS Nguy n Đ n C u tiếp nhận đơn
đăn ký (theo mẫu 1) và hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp của học s n c a tốt nghiệp
C năm tr ớc, ớng dẫn học sinh nộp các giấy t thuộc đố t ợn
ởn c ín sác u
tiên, khuyến khích (nếu có), chuẩn bị hồ sơ xét côn n ận tốt nghiệp THCS cho học sinh
(theo Quy chế của Bộ GD&ĐT). Tiến hành nhập dữ liệu vào c ơn tr n p ần mềm theo
Quy định của Sở GD&Đ tạ Côn văn số 438/ GDĐ -NV2 ngày 21/02/2019 V/v ớng
dẫn tuy n sinh vào lớp 10
P năm ọc 2020-2021.
- Ngày 06/7/2020: Giáo viên khối 9 hoàn thành nhập đ m, học bạ (Học bạ chốt
ngày 10/7/2020); GVCN chốt xếp loại Hạnh ki m trên hệ thống Vnedu tr ớc 14h00 cùng
ngày.
- Ngày 08/7/2020: GVCN Khối 9 phối hợp Văn t
tại Văn p òn .

dò kết quả 4 năm ọc, lúc 8h00

- Ngày 14/7/2020: Hoàn thành gửi dữ liệu về P òn GD&Đ - phụ trách PHT, văn
thư
- Ngày 16/7/2020 (8h30’, thứ 5): thực hiện việc xét công nhận Tốt nghiệp THCS tại
Văn phòng Tr ng THCS Nguy n Đ n C u – Hội đồng xét TN
- Ngày 18/7/2020 (8h30’): cấp phiếu kết quả 4 năm ọc, giấy chứng nhận tốt nghiệp
tạm th i Khối 9 (do Hiệu trưởng ký, Lưu ý văn thư phải tổ chức in và phát cho học sinh,
tuyệt đối không được tạo mẫu và điền kết quả bằng viết tay) –phụ trách PHT, văn thư,
GVCN K.9
- Từ 03/8/2020 đến 05/8/2020: duyệt kết quả tốt nghiệp THCS tại Phòng GD&Đ –
Thầy Trịnh Bắc Thảo, .Lê Văn a , C.D ơn N uy n Minh Phong, C.Lê Thị P ợng TV,
C.Phạm Thị
ng, T. Thái Bá Tuấn, C.Trần Thị Hồng Loan.
3. Hồ sơ duyệt tốt nghiệp THCS tại Phòng GD&ĐT:
In các ồ sơ tron c ơn tr n xét tốt n
quy địn của ở GD&Đ , ồm:
- Kết quả xét côn n ận tốt n
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C của đơn vị.

* Lưu ý:
Đồng chí phó chủ tịch hội đồng cùng thư ký (NV văn thư) có trách nhiệm chuẩn
bị trước các loại biểu mẫu, triển khai quy chế xét TN THCS đến giáo viên, PHHS và học
sinh theo quy định, trình hội đồng xét TN THCS.
rên đây là Kế oạc xét tốt n ệp
C năm ọc 2019-2020 của r n
C
N uy n Đ n C u. Đề n ị các cá n ân, tập t l ên quan p ố ợp t ực ện kế oạc ./.
Nơi nhận:
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CBQL n à tr ng;
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