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KÉ HOẠCH
Tọa đàm giữa Ban giám hiệu và học sinh
Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Trường trung cấp nghề Dân tộc nội trú An
Giang;
Trường trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang xây dựng kế hoạch tọa đàm giữa
Ban giám hiệu và học sinh năm học 2020 - 2021 với các nội dung như sau:
I. Mục đích yêu càu:
- Nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của học sinh trong quá trình học tập, sinh
hoạt và rèn luyện; trao đổi thông tin 2 chiều và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của học
sinh;
- Giúp Nhà trường có thêm những thông tin để điều chỉnh công tác giảng dạy - học
tập nhằm đảm bảo các quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với người học;
- Phát huy những mặt mạnh, tích cực đối với học sinh trong thời gian qua và khắc
phục, bổ sung những mặt hạn chế nhằm tạo điều kiện tối đa cho học sinh trong quá trình
học tập và rèn luyện.
IIệ Nội dung:
- Ban giám hiệu trực tiếp cung cấp một số thông tin về Nhà trường trong thời gian
qua cho học sinh;
- Học sinh phát biểu ý kiến về những góp ý, kiến nghị cho Trường trong công tác tổ
chức giảng dạy, quản lý học sinh, ... nhằm đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ đối
với người học;
- Ban giám hiệu đối thoại trực tiếp với học sinh và kết luận những vấn đề học sinh có
ý kiến.
III. Thành phần:
- Ban giám hiệu;
- Trưởng các phòng/khoa;
- Giáo viên chủ nhiệm các lóp;
- Bí thư đoàn trường;
- Đại diện Ban cán sự lóp và 05 học sinh/lớp;
IV. Thời gian, địa điểm:
1.Thời gian: lúc 13h30, ngày 23/12/2020
2. Địa điểm: Hội trường

V. Phân công nhiệm vụ:
1. Phòng Công tác học sinh —Quan hệ doanh nghiệp
- Thông báo cho học sinh tham dự tọa đàm;
- Sắp xếp vị trí chỗ ngồi cho học sinh;
- Dần chương trình buổi tọa đàm;
- Phối hợp cùng giáo viên chủ nhiệm giữ trật tư trong thời gian tọa đàm.
2ệ Phòng Tổng hợp - Tài chính - Thiết bị
- Chuẩn bị hội trường;
3ế Giáo viên chủ nhiệm các lớp
- Cử đại diện của lớp tham gia tọa đàm theo chỉ tiêu được phân- Thông báo cho đại diện lớp tham dự đầy đủ, đúng giờ;
- Quản lý học sinh của lớp trong thời gian tọa đàm;
Trên đây là Kế hoạch tọa đàm giữa Ban giám hiệu và học sinh năm học 2020 2021. Ban giam hiẹu yêu câu các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội
dung của Kế hoạch.
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