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BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến: Xây dựng ứng dụng Web quản lí học sinh vi phạm cấp THCS và THPT.
2. Mục tiêu của sáng kiến: Ứng dụng cho phép giải quyết nhu cầu quản lí học sinh tại các
trường học: Quản lí thông tin học sinh, thông tin vi phạ; kiểm kê, thống kê các vi phạm của từng
học sinh; thống kê, báo cáo, cảnh báo vi phạm của học sinh; in ấn các biểu mẫu báo cáo cần thiết
cho giáo viên chủ nhiệm, đoàn, đội và ban giám hiệu; giảm được thời gian xử lí thông tin, tăng
độ chính xác, tránh các sai sót chủ quan, phát hiện các sai sót khách quan, giúp các bộ phận liên
quan phản hồi và kiểm tra thông tin của bộ phận mình một cách nhanh chóng.
3. Mô tả nội dung sáng kiến: Trong thời đại công nghệ 4.0 các công tác quản lí bằng giấy
đang dần được thay thế bằng quản lí bằng các phần mềm. Đặt biệt công tác quản lí với phần mềm
trực tuyến giúp quản lí công việc một cách chủ động và kịp thời. Ứng dụng Web quản lí học sinh
vi phạm được xây dựng nhằm đáp ứng các nhu cầu quản lí thực tế bằng phần mềm web với các
nội dung cụ thể như sau:
- Quản lí thông tin học sinh lớp: Thông tin học sinh được quản lí theo cấu trúc quản lí học
sinh của trường: cấp – khối – lớp – học sinh. Học sinh của từng lớp được quản lí theo thứ tự của
hệ thống thông tin chung để thuận tiện trong quá trình quản lí.
- Quản lí thông tin học sinh vi phạm: Các vi phạm của học sinh được hệ thống quản lí chặt
chẽ, chi tiết, cách thức xử lí trên hệ thống nhanh, thao tác dễ dàng với các thao tác click chọn,
hạn chế tối đa người dùng phải gõ nội dung bằng phím.
Thông tin giáo viên
- Phân quyền thực hiện và chức năng:
Thông tin chung

Thông tin lớp
Thông tin vi phạm

Quản trị viên
Học sinh

Thêm vi phạm

Thông tin học sinh
Thông tin đội cờ đỏ - sao đỏ

Cập nhật vi phạm
Quản lí đội cờ đỏ sao đỏ
Giáo viên chủ nhiệm

Vi phạm học sinh
Tính điếm – xếp hạng

Thống kê vi phạm
Giáo viên
Ban giám hiệu

In ấn báo cáo

- Thống kê lỗi vi phạm của học sinh: ghi nhận nhanh, chính xác và kịp thời khi có nhu cầu
như: học sinh vi phạm đặt biệt, thống kê loại vi phạm, số lần vi phạm để có biện pháp nhắc nhở
hoc sinh và phối hợp gia đình để giáo dục học sinh.

- Tính điểm và xếp hạng thi đua: Trong thực tế đây là công việc mất nhiều thời gian trong
tuần. Với nhiều hạng mục vi phạm, mỗi hạng mục lại có điểm số trừ riêng, một số trường hợp vi
phạm nhưng lại trừ tổng hợp theo lỗi lớn,vv…Phần mềm quản lí sẽ giúp xử lí toàn bộ công việc
tính điểm và tự động xếp hạng thi đua tuần theo từng cấp học.
-

In ấn báo cáo theo yêu cầu: In ấn các thống kê theo yêu cầu thực tế tại đơn vị như: in

thống kê vi phạm của từng học sinh, in thống kê theo lớp, in báo cáo vi phạm của khối hằng tu ần
và in bảng xếp hạng thi đua của các lớp hằng tuần,…
4. Phạm vi áp dụng: Trường Thực hành Sư phạm.
5. Thời gian áp dụng: Từ tháng 04 năm 2018 áp dụng cho đến nay.
6. Hiệu quả của sáng kiến:Sau khi xây dựng ứng dụng quản lí học sinh vi phạm đã đạt các
hiệu quả sau:
- Quản lí học sinh, học sinh vi phạm của học sinh: công việc quản lí nhanh, chính xác, dùng
để đối chiếu xử lí vi phạm, xét hạnh kiểm học sinh. Dựa vào thông tin quản lí hệ thống sẽ tự
động tính điểm sơ kết, xét thi đua tuần, thi đua năm cho các lớp ở trường, hỗ trợ công tác quản lí
thi đua khen thưởng và công tác lao động của học sinh trong trường.
- Cảnh báo vi phạm: giúp giáo viên chủ nhiệm, đoàn, đội kịp thời phát hiện các em học sinh
vi phạm các lỗi nghiêm trọng, hoặc số lỗi nhiều để kịp thời hỗ trợ, rèn luyện các em.
- Thống kê vi phạm: kiểm tra được các lỗi thường xuyên vi phạm của học sinh, từ đó hỗ trợ
công tác quản lí và đưa ra các giải pháp kịp thời học sinh trong tình hình thực tế tại trường.
- In ấn các biểu mẫu: ứng dụng in ấn các sơ kết thi đua hàng tuần, phiếu thống kê vi phạm
đánh giá 2 mặt giáo dục, thống kê lỗi và rèn luyện học sinh. Hỗ trợ công tác giáo viên chủ nhiệm,
đoàn, đội làm căn cứ xử lí học sinh vi phạm trong các buổi làm việc với học sinh, với phụ huynh
và ban giám hiệu khi cần thiết.
- Tiết kiệm thời gian: tiết kiệm thời gian xử lí và ghi nhận thông tin học sinh, tiết kiệm thời
gian học sinh vi phạm; thống kê, kiểm kê học sinh vi phạm; xử lí nhanh, kịp thời các trường hợp
cấp thiết,…

Hình ảnh: Thống kê xếp hạng thi đua tuần 28 – khối THPT – Năm học 2020-2021

