
 

KẾ HOẠCH 

Thời gian năm học 2021-2022 
 

Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban 

nhân dân thành phố Cần Thơ về Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 

đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ, Trường THPT Thực hành Sư phạm  xây dựng kế hoạch thực hiện 

như sau: 

 1. Ngày tựu trường:  

  - Ngày 01 tháng 9 năm 2021 

  - Tổ chức tuần lễ sinh hoạt đầu năm từ ngày 01/9/2021 đến ngày 05/9/2021. 

 2. Tổ chức khai giảng  

  - Thời gian: ngày 05 tháng 9 năm 2021.  

  - Hình thức tổ chức: Trực tuyến (kế hoạch 2296/-KH-SGDĐT ngày 26 tháng 8 

năm 2021 tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021 – 2022). 

 3. Học kỳ 1 

  - Lớp 12: Từ ngày 06 tháng 9 năm 2021 đến ngày 15 tháng 01 năm 2022 (Có 18 

tuần thực học).  

  - Lớp 10, 11: Từ ngày 13 tháng 9 năm 2021 đến ngày 22 tháng 01 năm 2022 (Có 

18 tuần thực học). 

 4. Học kỳ 2 

  - Lớp 12: Từ ngày 17 tháng 01 năm 2022 đến ngày 21 tháng 5 năm 2022 (Có 17 

tuần thực học).  

 - Lớp 10, 11: Từ ngày 24 tháng 01 năm 2022 đến ngày 28 tháng 5 năm 2022 (Có 

17 tuần thực học).  

 5. Hoàn thành tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 trước ngày 31/7/2022. 

 6. Các kỳ thi, kiểm tra 

  a) Kiểm tra học kỳ 1: từ ngày 03/01/2022 đến ngày 15/01/2022 

   - Lớp 12 kiểm tra theo lịch của Sở GD&ĐT. 

   - Lớp 10, 11 kiểm tra từ ngày 03/01/2022 đến ngày 06/01/2022. 

  b) Kiểm tra học kỳ 2: từ ngày 09/05/2022 đến ngày 21/05/2022 
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   - Lớp 12 kiểm tra theo lịch của Sở GD&ĐT. 

   - Lớp 10, 11 kiểm tra từ ngày 16/5/2022 đến ngày 19/5/2022. 

  c) Khảo sát lớp 12:  theo lịch của Sở GD&ĐT. 

  d) Thi học sinh giỏi cấp thành phố 

   - Thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc gia 

năm 2022: Tháng 9 năm 2021.  

   - Thi học sinh giỏi máy tính cầm tay: Tháng 11 năm 2021.  

   - Cuộc thi khoa học - kỹ thuật: Tháng 01 năm 2022.  

   - Thi học sinh giỏi lý thuyết trung học phổ thông: Tháng 02 năm 2022.  

   - Thi học sinh giỏi thí nghiệm thực hành trung học cơ sở và trung học phổ 

thông: Tháng 3 năm 2022. 

   - Thi khoa học - kỹ thuật: Tháng 01 năm 2022.  

   - Thi học sinh giỏi lý thuyết trung học phổ thông: Tháng 02 năm 2022. 

   - Thi học sinh giỏi thí nghiệm thực hành trung học cơ sở và trung học phổ 

thông: Tháng 3 năm 2022.  

   - Thi học sinh giỏi lý thuyết trung học cơ sở: Tháng 4 năm 2022.  

   - Thi học sinh giỏi giải Toán bằng tiếng Anh, tiếng Pháp: Tháng 8 năm 2022.  

  e) Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học 

kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

 7. Các ngày nghỉ 

  - Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và hướng 

dẫn tại các văn bản của Sở GD&ĐT. 

  -  Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 30 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 06 

tháng 02 năm 2022. 

 

Nơi nhận: 

- Toàn thể CC, VC, PHHS, HS; 

- Lưu: VT. 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 

Trần Văn Minh 

 

 


