
 1 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 
        TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI - AMSTERDAM   

______________________________________________________ 

           Số:    /BC-HN-AMS 
                        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Hà Nội,  ngày 20  tháng 5  năm 2011 

 
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2010 – 2011 

 
I. Đặc điểm  tình hình  nhà trường.  

1. Đội ngũ  Cán bộ, GV, NV 
 -  Số lượng CB, GV, NV biên chế: 140 đ/c ; Ban Giám hiệu: 05 đ/c; Giáo 

viên ( kể cả giáo viên hợp đồng và biên chế): 190 đ/c; Nhân viên: 13 đ/c.  
  -  Chất lượng: 100% đạt chuẩn đào tạo, trong đó có thạc sỹ: 55 đ/c, đang 
theo học cao học là: 10 đ/c. Tiến sỹ là: 04 đ/c. 
  -   Đảng bộ có:  68 đảng viên, 4 đảng viên chưa chính thức. 
2. Học sinh 
 -  Tổng số học sinh toàn trường: 2516 học sinh 

- Tống số: 64 lớp trong đó có 1 lớp ghép (11 Pháp1 + 11 Pháp2); 
                 + khối THPT là: 46 lớp với 1639 học sinh 
                 + THCS có: 18 lớp với 877 học sinh  

II. Tổng kết các hoạt động trong năm học: 
1. Hoạt động giảng dạy. 

1.1. Về  thực hiện nền nếp chuyên môn: 
BGH kết hợp chặt chẽ với các tổ trưởng chuyên môn có kế hoạch làm 

việc cụ thể theo từng kì, từng tháng và từng tuần ,trong học kỳ II nhiều giáo viên 

nghỉ ốm, đi chấm HSG, chấm thi OLYMPIC  nên số tiết trống của kì II tăng 

nhiều so với kì I cụ thể là: 

  Tính tới ngày 15 tháng 5 năm 2011 

Tổ Học kỳ I Học kỳ II Cả năm 

Văn 9 33  

Toán 10 21  

Lý 2 20  

Hoá 5 9  

Sinh-Thể 3 18  

NN 30 42  

Xã hội 0 13  

Tổng 69 156  
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 Năm tới chúng ta phải tìm ra giải pháp tối ưu thực hiện tốt các nhiệm vụ mà số 

tiết trống giảm nhiều. 

- 100% giáo viên biên chế có đủ hồ sơ chuyên môn , tuy nhiên một số hồ sơ 

chuyên môn chưa đầy đủ và đúng quy cách. 

- Cặp nhật điểm vào sổ chính hầu hết là đúng hạn, đa số các giáo viên thực hiện 

tốt tuy nhiên vẫn còn một số thầy cô vào điểm chậm,làm ảnh hưởng đến giáo 

viên chủ nhiệm ( thày Trần Anh Tuấn môn Tin ). Còn lỗi kỹ thuật như  nhầm 

cột, ghi điểm bằng bút chì, sửa chữa sai quy chế, số đầu điểm không đúng qui 

định….Vậy đề nghị các thày cô cố gắng cẩn thận hơn khi vào điểm . 

- BGH biểu dương các tổ chuyên môn đã có nhiều tiết thao giảng có chất lượng 

tốt.  

- Nhà trường đã tố chức tốt các cuộc thi: Tuyển sinh lớp 6, lớp 10, thi học kỳ,thi 

học sinh giỏi quốc gia. 

- Nhà trường tổ chức tốt kỳ thi Olympíc Hà Nội –Amsterdam lần thứ 6, với số 

lượng học sinh tham gia rất lớn.  

- Nhà trường đã triển khai hội nghị các giáo viên trẻ và xây dựng qui chế đối với 

giáo viên trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam. 

- Nhóm Website của trường đã làm rất tốt nhiệm vụ được BGH giao cho. Nhà 

trường biểu dương nhóm Website  và đ/c  trưởng nhóm Lê Đức Thuận. 

- Nhóm nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng giáo viên đã triển khai các cuộc hội 

thảo nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và đã tổ chức lớp tin học , nâng cao 

trình độ tin học cho GV. Nhà trường biểu dương nhóm bồi dưỡng giáo viên và 

đ/c Nguyễn Bạch Dương. 

- Nhà trường đã triển khai hội nghị các giáo viên trẻ và xây dựng qui chế đối với 

giáo viên trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam. 

1.2. Về  hoạt động của khối THPT và kết quả các kỳ thi GV và HSG 
các cấp. 

§Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong thiÕt kÕ bµi gi¶ng ë c¸c bé 
m«n ®Ó n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc, bíc ®Çu thÝ ®iÓm gi¶ng d¹y c©u l¹c bé 
to¸n b»ng tiÕng Anh cho häc sinh khèi 6 & 7.  
 
*Thi Giáo viên giỏi Khối THPT: 
- Cuộc thi giáo viên giỏi trong cụm Thanh Xuân – Cầu Giấy,  kết quả đạt được 

như sau:  

Đ/c  Thái Thị Thanh Hoa g/v Toán đạt giải nhất. 

Đ/c Lương Thị Thùy Dương g/v Vật lý đạt giải nhất. 
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Đ/c Đỗ Thị Vĩnh Hằng giáo viên K.T.N.NG đạt giải nhất 

- Cuộc thi  giáo viên giỏi Thành phố:  

Đ/c  Thái Thị Thanh Hoa g/v Toán đạt giải  ba. 

Đ/c Lương Thị Thùy Dương g/v Vật lý đạt giải ba. 

Đ/c Đỗ Thị Vĩnh Hằng giáo viên K.T.N.NG đạt giải ba. 

*Thi giáo viên giỏi khối THCS: 
Đ/c: Khương Thị Thu Cúc đạt giải Nhì giáo viên giỏi cấp Quận môn Văn. 
Đ/c: Tạ Quỳnh Trang đạt giải Ba giáo viên giỏi cấp Quận môn Địa lý. 
 

BGH  đã chỉ đạo tốt công tác bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi 

THPT. Nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, thành 

phố, quốc gia, quốc tế. 

- Kỳ thi HSG thành phố: Kết quả vòng 1,  trường đã có 251 học sinh đạt giải  

( tăng 9 giải ) với  25 giải nhất ( tăng 9 giải nhất), 85 giải nhì (tăng 5 giải nhì) , 

83 giải ba ( tăng 3 giải ba), 58 giải khuyến khích ( tăng 10 giải KK) 

 - Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia:  Đội tuyển của trường đã giành kết quả xuất 

sắc, đạt 77 giải Quốc gia ( tăng 15 giải ), với 4 giải nhất, 23 giải nhì ( tăng 5 giải 

nhì), 37 giải ba ( tăng 8 giải ba), 13 giải khuyến khích ( tăng 7 giải KK ) 

Kết quả cụ thể như sau: 

1. Môn Toán, thày Trần Văn Khải lãnh đội, có 1 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải 
khuyến khích. 
2. Môn Tin, thầy Võ Văn Sửu  lãnh đội, có 4 giải nhì, 3 giải ba, 1giải KK 
3. Môn Lý, thầy Nguyễn Xuân Quang lãnh đội, 3 giải ba,  1giải KK 
4.Môn Hoá, cô Nguyễn Bích Hà  lãnh đội, có 2 giải nhì ,5 giải ba, 1giải KK. 
5. Môn Sinh,  cô  Trần Thu Hương lãnh đội, 3 giải nhì, 5 giải ba, 2 giải KK.  
6. Môn Văn, cô Nguyễn Thị Thanh Thủy lãnh đội có 1 giải nhì, 4 giải ba, 2 giải 
KK. 
7.Môn tiếng Anh, cô Lê Thị Lan Hương lãnh đội, có 3 giải nhất, 6 giải nhì, 4 
giải ba. 
8. Môn tiếng Nga, cô Trần Phương Lan lãnh đội, có 2 giải nhì, 2 giải ba. 
9. Môn tiếng Pháp, cô  Vũ Việt Hoa lãnh đội, có 1 giải nhất ,4 giải nhì, 9 giải ba,  
1 giải KK 
10. Môn tiếng Trung, cô  Nguyễn Thị Thanh Thuý lãnh đội, có 3 giải KK. 

Nhiều đội tuyển đã giữ vững và phát huy tăng hơn thành tích. BGH biểu 

dương sự cố gắng của các đ/c giáo viên lãnh đội, các giáo viên dạy chuyên ở các 

tổ bộ môn, cám ơn sự đóng góp của các đ/c giáo viên trong toàn trường vào 

thành tích chung này, cám ơn sự đóng góp của các bộ phận phục vụ như : văn 

phòng, tài vụ, y tế, bảo vệ và đ/c Trần Xuân Hương,  Nguyễn Thu Hiền, Huỳnh 
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Văn Bắc, Hoàng Văn Tập … đã chăm lo việc ăn, ở cho học sinh nội trú trong 

thời gian các em học tập trung tại trường. 

- Các kỳ thi Quốc tế:  

+ Kỳ thi OLYMPIC quốc tế. 

2 học sinh của trường được chọn vào đội tuyển : 

Môn Toán: Đỗ Kim Tuấn - lớp 12 Toán 1. Nhà trường biểu dương thầy Trần 

Văn Khải và giáo viên tổ Toán 

Môn Hóa: Phạm Minh Đức - lớp 12 Hóa 1, Nhà trường biểu dương cô Nguyễn 

Thị Bích Hà, cô Lê Thị Ngọc Hà, giáo viên tổ Hóa 

 
1.3. Về hoạt động của khối THCS:  

  Với phương châm coi khối THCS là một bộ phận không thể tách rời và là 
khối thực hiện chương trình giảng dạy trình độ cao, chất lượng cao của nhà 
trường, BGH cử đ/c Lê Thị Oanh trực tiếp chỉ đạo và điều hành. Khối THCS 
trong năm học vừa qua đã có các chuyển biến rõ nét:  
* Hoạt động chuyên môn: 
- BGH đã lập kế hoạch chi tiết, đầy đủ: 

+ Lập danh sách giáo viên dạy từng lớp;  
+Có kế hoạch chuyên môn riêng cho khối THCS sau khi nhận kế hoạch 

chuyên môn từng tháng của PGD.  
- Các đ/c chí giáo viên dạy khối THCS  rất tích cực trong việc tham gia các tiết 
thực tập ở các bộ môn hoà chung với các hoạt động chuyên môn do PGD tổ 
chức nhằm nâng cao nghiệp vụ và cải tiến phương pháp giảng dạy. 
- Các thầy cô giảng dạy khối 6 & 7 trong năm học qua đã thực hiện tốt dự án 
THCS chất lượng cao, thực hiện tốt chương trình chính khoá, học bán trú theo 
chương trình nâng cao, học kỹ năng sống, học các loại hình câu lạc bộ thể thao 
nhằm phát triển thể chất. Nhà trường đã khẳng định được chất lượng giáo dục và 
đào tạo, tạo niềm tin cho nhân dân thủ đô. 
- Khối THCS lập kế hoạch và và hoàn thành tốt chương trình học, thi nghề tin 
học cho học sinh lớp 9. Tổng có 210 em dự thi,  100% học sinh đạt khá và giỏi. 
 

* Kết quả thi HSG các cấp 

Kỳ thi học sinh giỏi  Quận lớp 9  

- Thi HSG lớp 9 cấp quận đạt kết quả cao ở các môn : Toán, Lý, Hoá, tiếng Anh, 
Văn, Sinh . 

+ Môn Toán : 4 nhì , 9 ba, 7 KK.  
+ Môn Lý: 2 nhất, 6 nhì , 6 ba, 4 KK   
+ Môn Hoá: 4 ba, 8 KK  
+ Môn Tiếng Anh : 2 nhất, 18 nhì , 3 ba.  
+ Môn Văn: 2 giải nhì, 3 giải ba,  4 KK 
+ Môn Sinh : 6 giải nhì, 6 giải ba, 3 KK 
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+ Môn Tin: 2 giải nhất, 1 giải nhì 
+ Môn Địa : 2 giải nhì, 1 giải ba, 1 KK 

- Các môn thi  Toán, Lý, Hoá, tiếng Anh, Văn, Sinh, Địa, GDCD đạt 78 giải  ( 
trong đó 06 giải nhất, 40 giải nhì, 32 giải ba và 28 giải Khuyến khích). 

Kỳ thi học sinh giỏi Thành phố lớp 9, trường cử  69 học sinh ở 8 đội 
tuyển tham gia. Kết quả: 64 học sinh đạt giải ( 6 giải Nhất, 30 giải Nhì, 18 giải 
Ba,  10 giải Khuyến khích) 
 
*  Các cuộc thi quốc tế của khối THCS: 
+  Olimpic các nhà khoa học trẻ Quốc tế    
- Trường có 06 em học sinh lớp 9 dự thi Olimpic các nhà khoa học trẻ Quốc tế 
tại Nigieria và có 05 em đạt Huy chương Đồng Olympic các nhà khoa học trẻ 
Quốc tế ( đều là học sinh lớp 9C).  
+ Kỳ thi Toán Châu Á Thái Bình Dương  

+ Khối 6: Tổng đạt 44 giải gồm 6 giải bạch kim; 3 giải vàng; 5 giải bạc 
và 13 giải đồng. 
+ Khối 7: Đạt 21 giải gồm: 4giải bạch kim; 2 giải vàng; 9 giải bạc và 2 
giải đồng. 
+ Khối 9 : Đạt 6 giải gồm:  1 giải Vàng và 5 giải Bạc. 
+ Kỳ thi Toán AP MOS: Lớp 6E đạt  6 giải trong đó 3 giải Vàng, 2 giải 

Bạc, 1 giải Đồng. 
+ Kỳ thi Toán HOMO: Lớp 8A đạt 6 giải gồm: 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 

giải Ba 
 

1.4. Kết quả học tập cụ thể của các khối lớp: 
Khối THPT: Đạt 86.9% văn hóa giỏi, 12.9% khá và 0.2% TB 

  Đạt 99% hạnh kiểm tốt, 1% Khá, không có TB 
 

Lớp 
Số 
HS 

Hạnh Kiểm Văn Hóa 
Tốt % Kh

á 
% T

B 
% Giỏi % Kh

á 
% T

B 
% 

10 632 623 98,
6 

9 1,
4 

  525 83,
1 

105 16,
6 

2 0,
3 

11 510 502 98,
4 

8 0,
6 

  443 86,
7 

66 12,
9 

1 0,
4 

12 497 497 100 0 0   456 91,
8 

40 8,0 1 0,
1 

Cộn
g 

163
9 

162
2 

99 17 1   142
4 

86,
9 

211 12,
9 

4 0,
2 

 
Học sinh giỏi THPT: 1424    Học sinh tiên tiến THPT : 211 
 

Khối THCS: Đạt 93.96% văn hóa giỏi, 5.82%  khá và 0.23%  TB 
    Đạt 97.49% Hạnh kiểm tốt và 2.39 % khá, không có TB 
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Lớp 
Số 
HS 

Hạnh Kiểm Văn Hóa 
Tố
t 

% Kh
á 

% T
B 

% Giỏ
i 

% Kh
á 

% T
B 

% 

6 21
9 

21
4 

97,7
2 

5 2.2
8 

  213 97,2
6 

6 2,7
4 

  

7 23
8 

22
4 

94,1
2 

13 5,4
6 

1 0,4
2 

213 89,5 25 10,
5 

  

8 21
0 

20
8 

99,0
5 

2 0,9
5 

  197 93,8
1 

11 5,2
4 

2 0,9
5 

9 21
0 

20
9 

99,5
2 

1 0,4
8 

  201 95,7
1 

9 4,2
9 

  

Cộn
g 

87
7 

85
5 

97,4
9 

21 2,3
9 

1 0,1
1 

824 93,9
6 

51 5,8
2 

2 0,2
3 

 
Học sinh giỏi THCS: 824    Học sinh tiên tiến THCS : 51 
 

2. Công tác chủ nhiệm và giáo dục đạo đức của học sinh. 
2.1. Điểm mạnh: 

- BGH đánh giá cao sự nỗ lực và tận tụy làm việc của đội ngũ giáo viên chủ 
nhiệm trong toàn năm học, trong việc giáo dục nền nếp và đạo đức cho học sinh, 
nhanh chóng đưa hoạt động của học sinh vào kỷ cương trong điều kiện CSVC 
mới, đạt nhiều thành tích học tập cao ở các cấp độ. 
- Kỷ luật học tập và thực hiện nội qui của nhà trường đã đi vào nền nếp: Học 
sinh chấp hành nội quy tốt hơn, số lượng học sinh đi học muộn giảm. 
- T¨ng c¸c ho¹t ®éng ngo¹i khãa nh»m gi¸o dôc viÖc g×n gi÷ v¨n hãa d©n téc: 
Khèi 10 tæ chøc cuéc thi vµ c«ng diÔn c¸c tiÕt môc vÒ v¨n hãa d©n gian ViÖt 
Nam vµ tham gia c¸c ho¹t ®éng tõ thiÖn trong toµn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi vµ 
mét sè c¸c tØnh kh¸c, Khèi 11 tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng vÒ an toµn giao th«ng 
cho HS toµn trêng, Khèi 12 chuÈn bÞ tèt cho häc sinh vÒ c«ng t¸c híng nghiÖp 
vµ c¸c kü n¨ng cho c¸c kú thi, Khèi 8,9 tæ chøc ®a d¹ng c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc 
giíi tÝnh, chuÈn bÞ c¸c kü n¨ng c¬ b¶n ®Ó b¶o vÖ b¶n th©n, c¸c ho¹t ®éng ngo¹i 
khãa gióp häc sinh chuÈn bÞ tèt kú thi tuyÓn sinh vµo 10,  
- T¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng ®ãng gãp víi céng ®ång trong níc vµ Quèc tÕ: 
Khèi 10 ho¹t ®éng tõ thiÖn t¹i c¸c trung t©m b¶o trî x· héi trong níc, khèi 11 
tæ chøc trao tiÒn (36 triÖu ®ång) vµ quµ cøu trî cho 24 th«n cña Hµ TÜnh, ñng hé 
tiÒn (18 triÖu ®ång) tíi ®ång bµo miÒn trung th«ng qua HCT § T¦, ñng hé h¬n 
31 triÖu ®ång tíi ®ång bµo NhËt B¶n.  
- T¨ng cêng thªm viÖc tham gia c¸c kú thi Khu vùc vµ Quèc tÕ cho häc sinh 
THCS: Khèi 6 thi t¹i Singapore, khèi 7, 8 & 10 thi t¹i Indonesia, khèi 9 t¹i 
Nigeria, Khèi 12 t¹i Hµ Lan vµ Thæ NhÜ Kú. 
- Gi¸o viªn chñ nhiÖm c¸c líp kÕt hîp chÆt chÏ víi tõng CMHS ®Ó gi¸o dôc, 
n©ng cao ý thøc kû luËt cña häc sinh, lµm cho häc sinh hiÓu râ nh÷ng tr¸ch 
nhiÖm b¶o vÖ nhµ trêng, líp,  b¹n bÌ, gia ®×nh vµ x· héi. 
 
Kết quả: Các lớp đạt danh hiệu : 
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+ Xuất sắc: Đạt 8 gồm: 12A1,H1;  11 A1H1; 10 A1T1, 9D, 6B chiếm 12.5% 
+ Tốt: 54 lớp chiếm 87.5%, không có lớp khá. 
+ Khen đặc biệt:  6A + 7A : Thành tích xuất sắc về thành tích học tập 
 
- Giáo viên chủ nhiệm chuyển tải kịp thời mọi thông tin của nhà trường tới từng 
CMHS tạo nên sự phối hợp chặt chẽ nhằm tăng điều kiện cho học sinh đạt kết 
quả học tập tốt, CMHS kịp thời hỗ trợ các hoạt động của lớp một cách hiệu quả. 

+ Thay mặt CMHS toàn trường, Ban Đại diện CMHS nhà trường đã luôn 
có những hoạt động tích cực và toàn diện để hỗ trợ nhà trường: Tổ chức những 
hoạt động thiết thực để tri ân Thầy cô giáo ngày 20/11, gửi đến toàn thể cán bộ, 
giáo viên, nhân viên những món quà đặc biệt trong các dịp lễ lớn, tết Nguyên 
đán, lễ 8/3, những món quà ý nghĩa động viên các em học sinh trong đội tuyển 
HSG lớp 9 & 12, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh có 
những thành tích đặc biệt, hỗ trợ thiết thực về vật chất và động viên tinh thần 
cho các em học sinh lớp 9 và lớp 12 trước khi chia tay với nhà trường. 

+ Vận động và thực hiện chủ trương phủ xanh trường học bằng các hoạt 
động thiết thực và tích cực và mang lại hiệu quả cao. 

+ Ban đại diện CMHS của 23/64 lớp đã nhiệt tình ủng hộ và hỗ trợ nhà 
trường trải qua những khó khăn ban đầu, 37/64 lớp hỗ trợ trồng cây xanh, đặc 
biệt biểu dương các tập thể lớp: 8B, D; 10L1,L2; 11P12, Tr đã có những đóng 
góp đặc biệt, thiết thực đối với nhà trường, đặc biệt CMHS lớp 7A, CMHS em 
Nguyễn Linh Chi (10N) và Phan Trung Thành (7D) đã có những hỗ trợ kịp thời 
dành thuận lợi cho hoạt động của nhà trường. 
 

2.2. Điểm còn tồn tại:  
- Vẫn còn học sinh vi phạm nội quy, những hiện tượng chưa văn minh 

trong nhà trường: Không chào hỏi khách và thầy cô giáo; Học sinh chưa nhận 
thức được đầy đủ trách nhiệm của bản thân dẫn đến vô cảm và những thói quen 
chưa tốt; Ý thức học sinh trong các buổi sinh hoạt tập thể chưa thật tốt; Một số 
học sinh chưa có ý thức trong bảo vệ CSVC, đặc biệt những ngày cuối năm học. 

- Giải pháp: Các giáo viên chủ nhiệm cần phối hợp hơn với từng CMHS 
của lớp để nhắc nhở và rèn luyện thói quen thường xuyên hơn; Đoàn/Hội và Đội 
cần có nhiều phong trào thi đua để khắc phục những tồn tại, giúp học sinh phát 
triển toàn diện hơn. 
 
3. Các hoạt động tập thể: 
- Tổ Văn kết hợp với Khối 10 đã tổ chức ngày kỷ niệm 10/10 và học giá trị Văn 
hóa truyền thống Việt Nam. Học sinh các lớp, thầy cô giáo và các CMHS tham 
gia đông đảo và nhiệt tình tạo tiếng vang lớn trong thành phố, làm rạng danh 
hoạt truyền thống và danh hiệu của nhà trường. Tuyên dương tổ Văn đã tổ chức 
tốt hoạt động này. 
- Đoàn/Đội của nhà trường đã làm tốt chương trình học truyền thống trường Hà 
Nội – Amsterdam cho học sinh khối 6 & 10. 
- Đội thiếu niên TPHCM đã tổ chức tốt các hoạt động đội và ngoại khóa phù 
hợp với tâm sinh lý và lứa tuổi của học sinh khối 6 gồm: 
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· Tổ chức tốt tết trung thu cho học sinh hệ THCS. 
· Tổ chức cuộc thi vẽ và viết về Hà Nội nhân kỷ niệm ngàn năm Thăng 

Long; lớp 6E tham cuộc thi viết về Hà Nội và có học sinh đạt giải cao. 
· Tổ chức cuộc thi báo tường viết về chủ đề: “Tri ân Thầy, Cô giáo nhân kỷ 

niệm ngày 20/11”. 
· Tæ chøc ho¹t ®éng ngo¹i khãa khèi 6,7,8 mang tªn “Gala s©n khÊu” 

chuyÓn thÓ c¸c t¸c phÈm v¨n häc ViÖt Nam trong ch¬ng tr×nh häc thµnh 
c¸c t¸c phÈm kÞch, móa, h¸t d©n gian ViÖt Nam gióp häc sinh thªm yªu 
quý vµ tr©n träng c¸c di s¶n v¨n hãa d©n téc, tham gia vµ ®¹t gi¶i nhiÒu 
trong c¸c kú thi khu vùc vµ quèc tÕ.  

- Chi đoàn giáo viên đã tổ chức tốt cuộc thi viết, sản xuất video hướng về kỷ 
niệm 25 năm với chủ đề: “Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam - Mái 
trường tôi yêu” cho học sinh toàn trường. 
- Đoàn trường tổ chức tốt buổi tập huấn công tác đoàn cho cán bộ Đoàn/Hội/Đội 
toàn trường và là trung tâm điều hành và tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho 
học sinh toàn trường bao gồm: 

· Kỷ niệm 20/11 cho học sinh toàn trường. 
· Tạo điều kiện tham gia thi đấu bóng rổ, bóng bàn, bóng đá, bơi, 

Karatedo….. và đạt giải cao sau mỗi cuộc thi. 
· Phổ biến về an toàn giao thông cho học sinh toàn trường đạt hiệu quả thiết 

thực; 
· Tổ chức tốt cuộc thi “Tài năng học sinh trường Hà Nội – Amsterdam” 
· BCH Đoàn trường đạt giải nhất cuộc thi Lãnh đạo Đoàn tài năng, tiếng 

hát quận đoàn Ba Đình 
Giáo viên và học sinh toàn trường đã tham gia tích cực trong việc ủng hộ 

đồng bào bị ảnh hưởng của thiên tai, thể hiện rõ nét đẹp của văn hóa truyền 
thống. BGH tạo nhiều điều kiện để có nhiều học sinh tham gia các hoạt động từ 
thiện, giúp đỡ các vùng có nhiều khó khăn để củng cố và và tiếp tục phát triển 
chủ đề đức dục từ năm học 2008 - 2009 “Kỹ năng chia sẻ”: Khối 10; Lớp 11A; 
Lớp 9B C.  Đặc biệt cô giáo Đinh Lê Thị Thiên Nga đã cùng nhóm Giáo viên 
gồm các thầy cô: Trần Kim Bính, Đỗ Kiều Tâm, Nguyễn Thúy Hằng và Lê Đức 
Thuận đã tổ chức tốt việc quyên góp và kịp thời đến Hà Tĩnh để trao quà cho các 
hộ dân gặp nạn trong trận lũ lụt. 

Các hoạt động tập thể và ngoại khóa có chất lượng cao, đa dạng về loại hình 
thể hiện được trí tuệ và khí chất của học sinh trường Hà Nội-Amsterdam, mang 
tính sáng tạo cao, tạo ấn tượng và mang đậm mầu sắc văn hoá dân tộc Việt Nam. 
 
4. Công tác đối ngoại :  

Bộ phận đối ngoại của nhà trường đã làm tốt việc phát triển các mối quan 
hệ hữu nghị và giao lưu với các trường THPT, đại học, các tổ chức trong nước 
và Quốc tế tạo điều kiện tối ưu cho học sinh của trường học tập, giao lưu và hội 
nhập với thế giới. 
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- Tiến hành dạy thí điểm câu lạc bộ otnas bằng tiếng Anh thành công, chuẩn bị 
tốt cho kế hoạch dạy Toán và các bộ môn khoa học bằng tiếng Anh vào năm học 
2011-2012. 
- Đón 2 giáo viên Australia bậc phổ thông về làm việc về quản lý và dạy toán tại 
trường trong thời gian 5 tuần; 2 giáo viên đại học giảng dạy trực tiếp cho học 
sinh khối chuyên Anh, mời các chuyên gia người nước ngoài để tư vấn, hướng 
nghiệp và chuẩn bị kỹ năng học tập cho học sinh chuyên Anh. 
- Khối Nga tiến hành các hoạt động ngoại khóa và giao lưu với trường Nga tại Hà Nội.  
- Khối tiếng Pháp đã tổ chức tốt các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh với 
sự tham gia của giáo viên bản ngữ.  
- Nhà trường đã một đoàn gồm 04 giáo viên và 19 học sinh tham gia giao lưu tại 
trường chuyên ngữ Anyang, Hàn Quốc và đón bạn giao lưu tại trường trong 
tháng 2/2011. 
- Đón tiếp và giao lưu với học sinh của trường Anglo-Chinese School, Singapore. 
- Gần 300 học sinh khối chuyên Anh tham gia cuộc thi nói & viết tiếng Anh toàn 
thành phố Hà Nội: 3 học sinh đạt giải cao, 1 giải nhì đồng đội. 
- 1 học sinh 12 Nga tham dự Hội Nghị lãnh đạo trẻ thế giới tổ chức tại Hoa Kỳ. 
- 1 học sinh tham dự cuộc thi tài năng khoa học trẻ và giành huy chương Vàng 
QT do báo thiếu niên tiền phong và Liên hiệp các tổ chức khoa học Việt Nam tổ 
chức  tại Hà Nội. 
- 1 học sinh tham gia cuộc thi viết về Australia và giành học bổng khóa học hè 
tại Australia.  
 
5. Công tác thu – chi tài chính. 
- Thực hiện nghiêm túc các khoản thu - chi đúng các Quy định của nhà nước. 
- Thực hiên đúng Quy chế chỉ tiêu nội bộ của năm học làm căn cứ sử dụng kinh 
phí hoạt động thường xuyên, đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả. 
- Tiền lương, tiền công, thu nhập tăng thêm, làm thêm dạy thừa giờ thực hiện 
theo quy định tại Nghị định 43 và qui chế chi tiêu nội bộ của Trường. 
- Phối hợp với công đoàn quản lý tốt các nguồn thu từ  các hoạt động có thu 
trong nhà trường. 
- Quản lý và sử dụng đúng mục đích các quĩ thu hộ chi hộ trong nhà trường. 
 
6. Các hoạt động hỗ trợ: 

· BGH giao ban ít nhất 1 lần trong tuần 
· Họp hội đồng giáo dục đều đặn 1 lần/ tháng 
· Sinh hoạt tổ chuyên môn, chủ nhiệm ít nhất 1 lần/ tháng. 

Cơ sở vật chất:  
Nhanh chóng ổn định việc quản lý CSVC mới, đảm bảo vệ sinh, cảnh 

quan sư phạm và chất lượng mọi hoạt động của nhà trường. Các hoạt động hỗ 
trợ học tập của học sinh như: Ăn bán trú, nước uống, thư viện, tổ hợp văn 
phòng, Căng-tin với sự hỗ trợ tích cực của CMHS, các bộ phận trong nhà trường 
đều nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động.  Đặc biệt khu thư viện hiện đại 
của nhà trường với những đầu mục sách chuyên môn và tham khảo phong phú, 
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đa dạng, chuyên sâu đã thực sự đáp ứng được nhu cầu đọc và học của giáo viên 
và học sinh toàn trường. 
Chương trình nâng cao, ngoại khóa và chất lượng cao: 

Hoàn thiện bước đầu chương trình nâng cao một cách hệ thống các bộ 
môn Văn, Toán và tiếng Anh của hệ THCS. Môn tiếng Anh có sự tham gia giảng 
dạy của người nước ngoài. Học sinh khối 6 & 7 được học các loại hình câu lạc 
bộ thể thao và kỹ năng sống. 
Các tổ chức: 
- Đảng Ủy thống nhất với BGH đã chỉ đạo tốt, đảm bảo hoạt động thường xuyên 
và có chất lượng cho mọi hoạt động của nhà trường. 
- Phong trào dạy và học của các đội tuyển từ THPT tới THCS, học sinh đạt 
nhiều giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố và quận. 
- Hội nghị công nhân viên chức chất lượng, hiệu quả và thành công tốt đẹp. Các 
tổ chức đã được hoàn thiện và đi vào hoạt động. 
- Các đ/c cố vấn Đoàn/Đội đã chỉ đạo tiến hành đại hội Đoàn, Đội thành công. 
Ban chấp hành Đoàn, Đội hoạt động sôi nổi, tạo nên nhiều loại hình hoạt động 
cho học sinh toàn trường. 
- Tổ chức thành công Hội nghị các trưởng ban đại diện CMHS trường, đảm bảo 
hoạt động thường xuyên và hiệu quả của CMHS toàn trường. 
- BCH Công đoàn phối hợp với Ban đại diện CMHS nhà trường tổ chức tốt kỷ 
niệm ngày nhà giáo 20/11 và gặp gỡ các thế hệ nhà giáo nhân kỷ niệm 25 năm 
thành lập trường tạo không khí vui tươi phấn khởi cho toàn HĐGD. 
- Các khối chủ nhiệm sinh hoạt đều đặn theo các chủ đề dạy đức dục chú trọng 
phát triển nhân cách học sinh theo hướng sáng tạo, giữ nét văn hóa Việt và sẵn 
sàng tiếp thu có chọn lọc nền văn minh thế giới. Các hoạt động này đã hỗ trợ để 
tạo nên không khí phấn khởi, thi đua học tập đạt hiệu quả cao và phát triển toàn 
diện học sinh. 
- BGH có chiến lược thích hợp để kết nối nhà trường với nhiều tổ chức trong và 
ngoài nước và đã mở rộng phạm vi, hội nhập với thế giới, nâng cao chất lượng 
của các hoạt động giao lưu của học sinh theo hướng tiệm cận các chuẩn quốc tế.  
Công tác khen thưởng: 

Nhà trường đã đề nghị Sở GD& ĐT cấp giấy khen xác nhận thành tích 
của các giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc gia & Quốc tế. 
 
III. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM HỌC TỚI: 
1. Công tác tổ chức. 

- Làm tốt công tác xét tuyển công chức của năm 2010-2011 để chọn chính 
xác các giáo viên có chất lượng thực về trường công tác. 

- Chuẩn bị tốt đội ngũ giáo viên về ngoại ngữ và tin học đáp ứng yêu cầu 
của các chương trình tiệm cận quốc tế. 

- Chuẩn bị tốt lực lượng giáo viên giảng dạy các đội tuyển thi HSG và đội 
ngũ giáo viên chủ nhiệm. 

 
2. Công tác giảng dạy. 
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- Có kế hoạch bồi dưỡng cho các học sinh thi học sinh giỏi các cấp. Phấn 
đấu có thêm học sinh vào đội tuyển Quốc tế ở nhiều các bộ môn. 

- Các tổ có giáo viên được thanh tra chuyên môn và có các giáo viên thi 
giáo viên giỏi thành phố yêu cầu có kế hoạch, chuẩn bị chu đáo đảm bảo 
các chỉ tiêu đặt ra cho từng giáo viên. 

- Tổ chức tốt các cuộc kiểm tra trong năm như: Kiểm tra hồ sơ chuyên môn 
theo định kỳ của tổ, kiểm tra đột xuất các loại hồ sơ chủ nhiệm, kế hoạch 
công tác… 

- Có kế hoạch cụ thể giúp học sinh tích cực ôn luyện cho các kỳ thi lớn cuối 
năm học như thi tốt nghiệp cho lớp 12, thi đại học với kết quả cao nhất. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, CNTT để nâng cao chất lượng dạy và 
học, bước đầu thí điểm giảng dạy toán và các môn khoa học bằng tiếng 
Anh theo chủ trương của Bộ Giáo dục & Đào tạo. 

- BGH nhà trường cùng các tổ chuyên môn có kế hoạch chi tiết để tổ chức 
kỳ thi Olympic trường Hà Nội - Amsterdam cho học sinh tất cả các khối 
lớp (trừ khối 9 và 12) . Các bộ phận cần sớm triển khai thực hiện kế hoạch 
để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của kỳ thi. 

 
3. Công tác giáo dục học sinh. 

- Xây dựng trường học văn minh, nhà giáo mẫu mực, học sinh có trách 
nhiệm, tích cực, chủ động và sáng tạo, đặc biệt chú trọng dạy giao tiếp có 
hiệu quả cho học sinh các toàn trường. 

- Thực hiện: Kỷ cương nghiêm, chất lượng thật, hiệu quả cao trong mọi 
hoạt động của các lớp. 

- Tăng cường kỷ luật và nền nếp trong mọi hoạt động trong toàn trường. 
- Giáo viên chủ nhiệm tăng cường các biện pháp cụ thể để hạn chế tiến tới 

chấm dứt việc vi phạm nội quy của học sinh, giữ gìn môi trường nhà 
trường văn minh, sạch sẽ và thân thiện. 

 
4. Công tác công đoàn và đoàn thể. 

- Tạo nhiều hoạt động đoàn thể, công đoàn để cán bộ, giáo viên và nhân 
viên toàn trường được thoải mái về tinh thần. 

- Để ghi nhận đóng góp của các Thầy, Cô đến tuổi nghỉ hưu, BGH và bộ 
phận tài vụ nhanh chóng hoàn thành các thủ tục tránh chậm trễ như một 
số trường hợp đã có. BGH đọc quyết định nghỉ hưu trước HĐGD và tổ 
chức chia tay các đồng chí đến tuổi nghỉ hưu. Công đoàn trường có quà 
lưu niệm để ghi nhận công lao đóng góp của mỗi cán bộ, giáo viên và 
nhân viên khi đến tuổi nghỉ hưu. 

- Trong các cuộc họp HĐGD hàng tháng công đoàn có lời chúc mừng sinh 
nhật tới các cán bộ giáo viên trong tháng tương ứng. 

                                                                                          
                                                                 HIỆU TRƯỞNG 
 
 
                                                                                          Phạm Văn Đại 
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