MISA EMIS
NỀN TẢNG GIÁO DỤC

ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ HỌC SINH
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QUẢN LÝ HỌC SINH TẠI
TRƯỜNG THCS, THPT
MISA EMIS đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ quản lý học
sinh tại trường THCS, THPT

Quản lý giảng dạy
• Phân công giáo viên chủ nhiệm, phân công giảng dạy cho từng
giáo viên.
• Tự động lập thời khóa biểu theo nhiều điều kiện, giúp Ban giám
hiệu tiết kiệm thời gian trong việc lập thời khóa biểu cho từng
lớp học.
• Theo dõi lịch báo giảng cụ thể đến từng ngày, tuần theo từng
lớp, môn, dễ dàng nắm bắt lịch nghỉ tiết, dạy bù, dạy thay, dạy
thêm,... của giáo viên.

Theo dõi kết quả học tập,
nền nếp của học sinh
• Cho phép giáo viên bộ môn (GVBM) ghi nhận kết quả trên sổ điểm cá
nhân, Sổ đầu bài, Điểm danh, Khen thưởng, kỷ luật của từng học sinh,
từng tiết học, từng lớp học.
• Cho phép giáo viên chủ nhiệm (GVCN) theo dõi được tổng hợp tình
hình rèn luyện (Điểm danh, Khen thưởng, kỷ luật) của lớp mình chủ
nhiệm theo tuần, theo tháng và theo học kỳ.
• Tự động tính điểm trung bình học lực từng môn, trung bình học lực
các môn và xếp loại học sinh theo từng học kỳ và cả năm học.
• Thống kê chi tiết được tình hình tuân thủ hay vi phạm nề nếp của từng
học sinh giúp GVCN làm căn cứ đánh giá hạnh kiểm từng học sinh.
• Tự động tổng hợp báo cáo đánh giá chất lượng từng môn học, chất
lượng kiểm tra học kỳ, báo cáo thống kê hai mặt giáo dục,….
• Cho phép phụ huynh theo dõi được tình hình học tập, rèn luyện của
học sinh thông qua phiếu liên lạc định kỳ hoặc tức thời trên điện thoại
thông minh.
• Cho phép GVBM có thể ghi nhận kết quả học tập và rèn luyện trực
tiếp trên điện thoại thông minh ngay trên lớp học.
• Cho phép GVCN, Hiệu trưởng theo dõi tình hình học tập và rèn luyện
của học sinh trên điện thoại thông minh.

Đánh giá kết quả thi
lại, rèn luyện trong hè
và xét lên lớp, lưu ban

Quản lý chứng chỉ nghề,
môn học tự chọn

• Quản lý danh sách những học sinh phải thi lại - rèn luyện
trong hè, ghi nhận kết quả thi lại – rèn luyện trong hè cho
từng môn học
• Tự động tổng hợp kết quả thi lại – rèn luyện trong hè của học
sinh để xét lên lớp, lưu ban cho từng học sinh
• Lập danh sách học sinh lên lớp, lưu ban theo từng lớp, tự
động xếp lớp cho năm học mới.

• Cho phép ghi nhận kết quả học nghề,
môn học tự chọn

Quản lý thi
• Lập danh sách học sinh thi theo từng khối, theo từng điều kiện tên,
ngày sinh, giới tinh.
• Tự động đánh số báo danh, phân phòng thi và in danh sách phòng
thi.
• Tự động dồn túi bài thi và đánh số phách.
• Nhập điểm theo số phách, tự động ráp phách một cách nhanh
chóng, chính xác.
• Tự động chuyển điểm điểm vào sổ điểm.
• Xem được danh sách túi bài thi và hướng dẫn dồn túi bài thi, hướng
dẫn đối chiếu số báo danh và số phách.
• Xem được báo cáo tình trạng thi và biên bản chấm thi.
• Xem được các bảng điểm thi theo phòng thi và theo lớp.
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Xét tốt nghiệp cho học sinh cuối cấp
• Ghi nhận được hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp của học sinh không tốt
nghiệp năm trước và học sinh ngoài trường
• Tự động lập danh sách học sinh đề nghị xét tốt nghiệp dựa trên kết
quả học tập tổng hợp cả năm.
• Gửi đề xuất danh sách đề nghị xét tốt nghiệp cho Phòng Giáo dục.
Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Quản lý biến động học sinh

Quản lý hồ sơ học sinh

• Thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ quản lý biến động học sinh:
Chuyển đến, chuyển đi, chuyển lớp, nghỉ học dài hạn, bỏ
học, thôi học, xin đi
• Cho phép chuyển trực tiếp hồ sơ học sinh từ trường cũ sang
trường mới

• Ghi chép đầy đủ thông tin trong hồ sơ học sinh từ khi
mới nhập học đến khi ra trường, gồm: Thông tin cá
nhân, gia đình, quá trình học tập, khen thưởng, kỷ luật,
sức khỏe,...
• Dễ dàng tra cứu, tìm kiếm hồ sơ trực tuyến qua

Quản lý y tế trường học, BHYT
• Lập sổ hồ sơ sức khỏe học sinh, ghi nhận các sự cố sức khỏe và
kết quả khám sức khỏe định kỳ, theo dõi bệnh theo từng học
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Tuyển sinh
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Quản lý giảng dạy

QUẢN LÝ HỌC SINH TẠI
TRƯỜNG TIỂU HỌC
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MISA EMIS đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ quản lý học
sinh tại trường Tiểu học
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Quản lý đánh giá
môn học, năng
lực, phẩm chất

Quản lý biến động
học sinh

Quản lý hồ sơ
học sinh

MISA EMIS giúp các trường tiểu học thực hiện các nghiệp vụ tuyển
sinh, quản lý giảng dạy, quản lý biến động, quản lý học phí, quản lý y
tế,… tương tự như trường THCS, THPT. Riêng nghiệp vụ đánh giá kết
quả học tập, rèn luyện thì Nền tảng MISA EMIS đã thực hiện theo
phương pháp đánh giá mới được quy định tại Thông tư 22/2016/TTBGDĐT.
• Nhận xét, đánh giá học sinh trên 3 mặt: kết quả môn học và hoạt
động giáo dục, đánh giá năng lực và phẩm chất.
• Tổng kết kết quả học tập cuối kỳ cho từng học sinh theo từng môn
học, xác định những trường hợp đủ điều kiện khen thưởng.
• Xét hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học
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QUẢN LÝ HỌC SINH TẠI
TRƯỜNG MẦM NON
MISA EMIS đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ quản lý học

Quản lý nhóm lớp
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Quản lý khẩu phần
dinh dưỡng
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Xét hoàn thành
chương trình giáo
dục mầm non

sinh tại trường mầm non
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Quản lý hồ sơ
học sinh

Quản lý trẻ
• Giúp giáo viên lớp quản lý hồ sơ trẻ, điểm danh, phiếu bé ngoan
của trẻ.
• Giúp hiệu trưởng thực hiện phân công giảng dạy và xét hoàn
thành chương trình giáo dục mầm non cho từng học sinh
• Phụ huynh có thể theo dõi được tình hình học tập, ăn uống,… của
trẻ bất kỳ lúc nào.
• Đáp ứng tốt việc xét hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.

Quản lý khẩu phần dinh dưỡng
• Giúp hiệu trưởng tính khẩu phần dinh dưỡng theo từng nhóm tuổi,
từng bữa ăn, từng món ăn, lập thực đơn theo ngày và theo tuần.
• Tự động lập danh sách thực phẩm cần đi chợ theo thực đơn đã lập
• Tính đơn giá của từng thực đơn, cân đối dinh dưỡng cho phù hợp với
quy định và định mức chi phí.
• Đáp ứng tốt Quản lý kho thực phẩm: nhập kho, xuất kho, tồn kho,
báo cáo tổng hợp kho
• Cho phép in phiếu đi chợ, Bảng công khai tài chính, Phiếu tiếp nhận
và kiểm tra chất lượng thực

Quản lý sức khỏe
• Lập hồ sơ theo dõi tình hình sức khỏe của từng học sinh
• Theo dõi sự phát triển thể chất của trẻ thông qua việc ghi nhận
kết quả cân đo định kỳ hàng tháng.
• Tổ chức các đợt khám sức khỏe định kỳ
• Ghi nhận các sự cố về sức khỏe của trẻ, theo dõi các trường hợp
trẻ thường xuyên mắc bệnh hoặc trẻ bị các bệnh đặc biệt.
• Cập nhật thông tin sức khỏe vào hồ sơ từng học sinh và thông
báo cho phụ huynh.
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Đáp đứng đầy đủ hệ thống báo cáo,
mẫu biểu thống kê

HỆ THỐNG
BÁO CÁO

Đáp đứng đầy đủ
hệ thống sổ sách
•
•
•
•
•

Sổ ghi đầu bài.
Sổ điểm cá nhân
Sổ gọi tên và ghi điểm
Sổ học bạ
Sổ đăng bộ

• Báo cáo theo quyết định 5363
• Hồ sơ trường (EMIS)
• Báo cáo thống kê chất lượng giáo dục theo từng môn, tổng các
môn, từng kỳ thi.
• Thống kê về học lực, hạnh kiểm của học sinh
• Thống kê về danh sách học sinh
• Thống kê biến động học sinh
• Thống kê đối tượng ưu tiên, chính sách

Cho phép gửi báo cáo học sinh của
đơn vị trực tuyến cho đơn vị Phòng
giáo dục, Sở giáo dục và tra cứu
được tình trạng báo cáo đã được

EMIS HỌC SINH
GÓP PHẦN HIỆU QUẢ TRONG CÔNG CUỘC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA NGÀNH GIÁO DỤC

