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Tam Sơn, ngày 26 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH
NĂM HỌC 2018-2019
Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội
khoá XIV, Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội khoá XIV
và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới
chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày
25/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam và Chương trình hành động số 20-CTr/HU
ngày 18/10/2017 của Huyện ủy Núi Thành về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU
ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về Đổi mới c n ản, toàn diện giáo dục
và đào t o tỉnh Quảng Nam đến n m 2020, định hướng đến n m 2025
Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ
GDĐT về nhiệm vụ chủ yếu n m học 2018-2019 của ngành Giáo dục; Quyết định
số 2154/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc an hành
khung kế ho ch thời gian n m học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ
thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam;
C n cứ Công v n số 1297/SGDĐT-GDTH ngày 30 tháng 8 n m 2018 của
Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học n m học 20182019 Công v n số 106/PGDĐT-TH ngày 06/9/2018 của phòng GDĐT Núi Thành
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học n m học 2018-2019.
C n cứ kết quả n m học 2017-2018 và tình hình thực tế t i đơn vị Trường
TH Hoàng V n Thụ xây dựng kế ho ch n m học 2018-2019 như sau:
PHẦN I
Tổng kết năm học 2017 -2018.
A/ Một số thành tích năm học 2017 -2018
1. Chất lượng học sinh và các phong trào mũi nhọn:
* Chất lượng giáo dục:
N m học 2017-2018: Chất lượng d y và học đ t được những kết quả sau:
Tổng hợp kết quả cuối năm
Tổng số lớp 1 lớp 2 lớp 3 lớp 4
Tổng số học sinh:
323/132 72/28 59/27 73/25 60/34
Trong đó:
- N ng lực (Tốt, đ t):
323/132 72/28 59/27 73/25 60/34
- Phẩm chất (Tốt, đ t):
323/132 72/28 59/27 73/25 60/34
- Hoàn thành chương trình lớp học
323/132 72/28 59/27 73/25 60/34
- Khen thưởng cấp trường:
209
50
40
49
33
Trong đó:
+ Xuất sắc:
104
32
22
23
12
1

lớp 5
59/18
59/18
59/18
59/18
37
15

+ Vượt trội:
105
18
18
26
21
22
- Hoàn thành chương trình TH
59/18
59/18
* Trong n m học qua, trường tham gia tất cả các hội thi do phòng GDĐT tổ
chức, hầu hết các nội dung tham gia đều có giải cụ thể: 1 giải 3 thi vẽ tranh, 1 giải
KK thi kể chuyện, 1 giải KK điền kinh, 1 giải KK cầu lông.
2. Chất lượng đội ngũ:
- 100% CB-GV-NV đ t trình độ chuẩn và trên chuẩn
- 100% CB-GV-NV được xếp lo i CB-VC, chuẩn nghề nghiệp từ hoàn thành
tốt trở lên.
- Đ t giải ba hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, giải ba bóng chuyền nữ, giải A
áo tường cấp huyện.
- Có 5 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp huyện.
- Đề nghị danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 6 đ/c, lao động tiên tiến 38
đ/c
3. Công tác phổ cập giáo dục - XMC
Tổng số học sinh 6 tuổi ở địa phương là 75 em, đã tuyển sinh vào lớp 1 là 75
em, tỉ lệ 100% (trong đó đang học t i trường là 74 em, đi học nơi khác 01 em)
Trẻ 11 tuổi HTCTTH trong địa bàn xã là 71/73 em, tỉ lệ 97,26%.
N m 2017 được UBND huyện kiểm tra công nhận chuẩn PCGDTH mức độ
3, xóa mù chữ mức 2.
4. Thi đua khen thưởng:
Trường: Tập thể LĐ tiên tiến, Công đoàn: vững m nh, Chi đoàn: Vững
m nh, Liên đội: Vững m nh, Chi bộ Đảng: Trong s ch vững m nh.
5. Công tác GDNGLL, y tế học đường:
- Được quan tâm, thực hiện đảm bảo các quy định.
6. Công tác quản lý đội ngũ và XD CSVC:
* Về đội ngũ: 42/27 người, đủ về số lượng CB, GV, NV theo quy định t i
TT 35/2006. Tiếp nhận và phân công hướng dẫn tập sự đối với GV mới tuyển dụng
đúng các quy định, sử dụng đội ngũ đúng chuyên môn, sở trường và điều kiện,
hoàn cảnh.
* Về CSVC:
Đảm bảo các điều kiện cho công tác d y và học, đủ phòng làm việc và các
phòng chức n ng
7. Công tác xây dựng Đảng:
- Trường có chi bộ độc lập. Số lượng đảng viên: 16, trong đó có 2 đảng viên
dự bị. trong n m qua, phát triển 2 đảng viên.
PHẦN II:
2

Phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 -2019
A. NHIỆM VỤ CHUNG
T ng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các ho t động
giáo dục. Chú trọng giáo dục đ o đức, lối sống, kỹ n ng sống, ý thức, trách nhiệm
của công dân đối với xã hội, cộng đồng cho học sinh tiểu học. Thực hiện tốt các
cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện từng địa phương
Tích cực rà soát quy ho ch m ng lưới các lớp ở các thôn lân cận phù hợp
điều kiện đi l i của học sinh.
Tập trung chuẩn ị tốt các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất,
thiết ị, đồ dùng d y học để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, nhất
là đối với lớp 1
Tiếp tục chỉ đ o đổi mới công tác quản lí trường học theo hướng đẩy m nh
phân cấp quản lí, t ng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế
ho ch giáo dục đi đôi với việc nâng cao n ng lực quản trị, gắn với trách nhiệm của
người đứng đầu cơ sở giáo dục Đẩy m nh thực hiện dân chủ trong trường học,
khuyến khích sự sáng t o và đề cao trách nhiệm của giáo viên, cán ộ quản lí
Thực hiện d y học theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng Chương trình
giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp d y, phương pháp học và đánh giá
học sinh tiểu học; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình,
phương thức giáo dục tiên tiến trong nước và quốc tế nhằm nâng cao chất lượng,
hiệu quả giáo dục; ảo đảm các điều kiện và triển khai d y học Ngo i ngữ, Tin
học ở các trường tiểu học, chuẩn ị cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ
thông mới.
Quan tâm, nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật; t o cơ
hội thuận lợi tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó kh n Duy trì vững
chắc và củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, tiến đến xây dựng trường chuẩn
quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai
đo n 2015-2020.
Tiếp tục nâng cao về số lượng và chất lượng d y học 2 uổi/ngày; đẩy m nh
ứng dụng công nghệ thông tin trong d y học và đánh giá học sinh tiểu học; thực
hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đ o đức nhà
giáo; khắc phục tiêu cực và ệnh thành tích trong giáo dục tiểu học; chủ động và
nâng cao hiệu quả công tác truyền thông
B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Đặc điểm tình hình:
1/ Tình hình đội ngũ:
Tổng số CB GV NV: 40/25 Trong đó Quản lý : 3/0, GV: 31/20, nhân viên:
5/4; TPT: 1/1.
Trình độ CM: GV đ t chuẩn: 32/32, tỉ lệ: 100%
Giáo viên trên chuẩn: 28, Tỉ lệ: 87,5%
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Trình độ chính trị: có 16 đảng viên tỉ lệ: 39 % Trong đó: trung cấp chính trị:
3; Trình độ quản lý GD: 3.
2/ Tình hình học sinh:
5 cơ sở, tổng số lớp: 21 lớp, TSHS: 337/157 trong đó:
Khối 1: 5 lớp: 77/45 - khối 2: 5 lớp: 72/28, KT: 1 - khối 3: 4 lớp: 58/27, khối
4: 4 lớp: 72/26 - khối 5: 3 lớp: 58/31.
3/ Tình hình cơ sở vật chất:
Có đủ số phòng học, phòng chức n ng, phòng làm việc, công trình vệ sinh
dành riêng cho GV và HS. Các phòng học đảm bảo số chỗ ngồi phù hợp, đảm bảo
diện tích, ánh sáng. Phòng tin học được nâng cấp đảm bảo cho 2 HS/1 máy. Đồ
dùng d y học tối thiểu được trang bị đảm bảo phục vụ cho d y và học.
Sân chơi, ồn hoa cây cảnh t i cơ sở chính chưa được đầu tư, một số điểm
trường chưa có lối đi nội bộ, chưa có sân ê tông để sinh ho t, vui chơi.
Chưa có nhà công vụ cho giáo viên ở xa, nước sinh ho t các điểm trường
không ổn định (phụ thuộc thời tiết).
4/ Những thuận lợi và khó khăn:
a. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN các hội
đoàn thể xã và của Ban đ i diện PHHS.
- Được sự quan tâm của lãnh chỉ đ o Phòng GD trong công tác quản lý củng
như công tác chuyên môn d y và học.
- Đội ngũ cán ộ giáo viên nhân viên đoàn kết, có trình độ đ t chuẩn trở lên
100%, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề mến trẻ yên tâm công tác.
có kinh nghiệm giảng d y và đủ giáo viên để giảng d y các môn chuyên và môn
tự chọn.
- Học sinh ngoan lễ phép.
- Ban đ i diện cha mẹ học sinh nhiệt tình trách nhiệm, phối hợp tốt với nhà
trường ho t động hiệu quả.
- Cơ sở chính được đầu tư xây mới, đảm bảo số phòng học, phòng làm việc.
b/ Khó khăn:
- Cơ sở vật chất còn nhiều khó kh n, các điểm trường xây dựng đã lâu chưa
được tu bổ, chưa có sân chơi, sân tập đ t tiêu chuẩn.
- Đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó kh n, thu nhập chính là dựa vào
sản xuất nông nghiệp. Một số phụ huynh thiếu sự quan tâm, ch m sóc.
- Trường có 5 cơ sở, các cơ sở có khoảng cách tương đối xa, địa bàn rộng,
phân bố dân cư thưa thớt, khó kh n cho việc tổ chức d y học 2 buổi/ngày, học Tin
học, Anh v n Đặc biệt khó đối với việc dồn ghép điểm trường.
- Nguồn nước sinh ho t không ổn định, c n kiệt khi nắng h n ảnh hưởng đến
công tác vệ sinh nhà trường.
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I. Thực hiện chương trình giáo dục
1. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục
Trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, nhà trường chỉ đ o
giáo viên xây dựng và thực hiện kế ho ch giáo dục theo định hướng phát triển
n ng lực học sinh:
+ Điều chỉnh nội dung d y học một cách hợp lí đảm ảo yêu cầu, mục tiêu
giáo dục tiểu học, phù hợp với đối tượng học sinh các vùng miền, đồng thời từng
ước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp d y học theo hướng dẫn t i Công
v n số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 và Công v n số 5131/BGDĐTGDTrH ngày 01/11/2017 của Bộ GDĐT nhằm phát triển n ng lực học sinh.
+ Tiếp tục thực hiện tích hợp, lồng ghép các nội dung học tập và làm theo
tấm gương đ o đức Hồ Chí Minh, giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục an
toàn giao thông, ảo vệ môi trường trong một số môn học và ho t động giáo dục
- Quán triệt đội ngũ CB-GV-NV không d y thêm, học thêm đối với học sinh
tiểu học dưới mọi hình thức, không d y trước chương trình lớp 1.
- Không c n cứ vào kết quả tham gia các ho t động giao lưu, sân chơi của
học sinh để xếp lo i thi đua đối với giáo viên N m học 2018-2019 ngoài các hội
thi, giao lưu do phòng GDĐT tổ chức: Kể chuyện theo sách, Mĩ thuật, Giáo viên
d y giỏi, Tin học, Olympic Tiếng Anh trường tổ chức thêm các ho t động v n
nghệ, thể thao như: Hội khỏe Phù Đổng, múa hát tập thể, nghi thức đội
2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học
- Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh theo Thông tư số
22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định
đánh giá học sinh tiểu học an hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT
ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
- Bộ phận chuyên môn và từng giáo viên cần nghiêm túc đánh giá rút ra
những bài học kinh nghiệm sau nhiều n m thực hiện, phát huy ưu điểm và khắc
phục những h n chế trong quá trình triển khai. Tiếp tục hỗ trợ, tập huấn cho giáo
viên mới về kỹ thuật đánh giá thường xuyên học sinh theo Thông tư 22.
- Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối n m học một cách nghiêm túc,
kiên quyết không để học sinh ngồi nhầm lớp ; thực hiện khen thưởng học sinh thực
chất, đúng quy định, tránh tùy tiện, máy móc, khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ
học sinh và dư luận xã hội.
3. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, Tin học, đặc biệt là Tiếng Anh.
3.1. D y học Tin học
Tiếp tục tổ chức d y học môn Tin học theo Chương trình môn Tin học cấp
Tiểu học đối với các lớp 3, 4, 5.
Thường xuyên bảo trì, sửa chữa trang thiết bị phục vụ d y học, khuyến khích
giáo viên tự học tập nâng cao n ng lực chuyên môn, nghiệp vụ để từng ước nâng
cao chất lượng d y học môn Tin học.
(trong Chương trình giáo dục phổ thông mới, các môn học này là môn học
ắt uộc)
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3.2. D y học ngo i ngữ
- Triển khai d y học môn Tiếng Anh tiểu học 4 tiết/tuần cho học sinh các lớp
3, 4, 5, mua sắm thiết bị d y học, đảm bảo môi trường học Tiếng Anh thân thiện,
tương tác và hiệu quả với 4 kỹ n ng nghe, nói, đọc, viết.
- T o mọi điều kiện cho GV bồi dưỡng nâng cao n ng lực chuyên môn,
nghiệp vụ, học đ t chuẩn Tiếng Anh theo quy định.
- Chương trình, tài liệu d y học Tiếng Anh: sách Tiếng Anh 3, 4, 5 Nhà xuất
bản Giáo dục Việt Nam (chỉnh lý mới nhất).
- Tổ chức các ho t động ngo i khóa, ồi dưỡng cho HS có n ng khiếu tiếng
Anh tham gia Giao lưu Olympic tiếng Anh cấp huyện.
4. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
- Tham mưu kịp thời cho các cấp thực hiện tốt các chính sách giáo dục đối
với người khuyết tật. Miễn giảm các khoản đóng góp Nắm chắc số liệu trẻ em
khuyết tật trong độ tuổi tiểu học, huy động tối đa số trẻ khuyết tật học hòa nhập.
- Có kế ho ch d y học phù hợp với từng đối tượng học sinh khuyết tật theo
các quy định hiện hành, giảm mức độ yêu cầu về kiến thức, kỹ n ng để các em có
điều kiện tiếp cận giáo dục, hòa nhập với thầy cô, b n bè và cộng đồng.
- Động viên thường xuyên và kịp thời học sinh có hoàn cảnh khó kh n ằng
nội lực của nhà trường, kết hợp các nhà hảo tâm, đơn vị kết nghĩa, hội, đoàn thể,
chính quyền các cấp.
5. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
- Triển khai thực hiện chuyển m nh các ho t động tập thể, ho t động giáo
dục ngoài giờ lên lớp, ho t động ngo i khóa sang hướng tổ chức ho t động trải
nghiệm; tập trung vào các ho t động giáo dục đ o đức, lối sống, giáo dục giá trị
sống, kĩ n ng sống, kĩ n ng tự ảo vệ ản thân tránh ị xâm h i, o lực, ý thức
giữ gìn môi trường xanh - s ch - đẹp cho học sinh; thực hiện tốt công tác ch m sóc
sức khỏe, làm quen với một số nghề truyền thống ở địa phương,…
- T ng cường tổ chức và quản lí các ho t động giáo dục kĩ n ng sống theo
Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT ban hành Quy
định về quản lí ho t động giáo dục kĩ n ng sống và ho t động giáo dục ngoài giờ
chính khóa.
- Quán triệt các nội dung trong Công v n số 3403/BGDĐT-GDCTHSSV
ngày 10/8/2018 của Bộ GDĐT về việc triển khai một số ho t động đầu n m học
2018-2019, trong đó có yêu cầu các trường tiểu học khi ước vào n m học mới
phải có đủ nhà vệ sinh và công trình nước s ch đảm ảo tiêu chuẩn
6. Dạy và học 2 buổi/ngày
Sắp xếp m ng lưới lớp ở các điểm trường, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm
sách, tài liệu tham khảo để thực hiện 100% HS được học 2 buổi/ngày nhằm nâng
cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh đáp ứng việc thực hiện chương trình
giáo dục phổ thông mới.
II. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học
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1. Đổi mới phương pháp dạy học
a) Tiếp tục thực hiện phương pháp Bàn tay nặn bột (PP-BTNB) theo Công
v n số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 của Bộ GDĐT; xây dựng, hoàn
thiện các tiết d y, bài d y, chủ đề áp dụng PP-BTNB; tổ chức các giờ học cho học
sinh tự thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện.
b) Tiếp tục thực hiện d y học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở các trường
tiểu học theo Công v n số 2070/BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ GDĐT
2. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với
thực tiễn cuộc sống
- Tập trung xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành m nh, an toàn,
chất lượng và ình đẳng
- Thực hiện d y học gắn lí thuyết với thực hành; t ng cường các ho t động
trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Lồng ghép,
tích hợp nội dung giáo dục trong các môn học/ho t động giáo dục với giáo dục đ o
đức, nhân cách; giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục pháp luật; giáo dục về
quyền và ổn phận của trẻ em, ình đẳng giới; phòng tránh đuối nước, phòng
chống tai n n thương tích; phòng chống HIV/AIDS.
- Chú trọng giáo dục đ o đức, lối sống, kĩ n ng sống; thực hiện tốt công tác
ch m sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia
về iên giới, iển đảo; ảo vệ môi trường, ảo tồn thiên nhiên; ứng phó với iến
đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông,…
- T ng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết ị, sách áo, tài liệu tham
khảo để xây dựng thư viện lớp học, thư viện trường học; tổ chức các ho t động
giáo dục hiệu quả t i thư viện và phát triển v n hóa đọc cho học sinh. Chú trọng
xây dựng mô hình thư viện thân thiện
- Tiếp tục thực hiện d y học gắn với di sản v n hóa theo Hướng dẫn số
73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của Bộ GDĐT, Bộ V n hóa, Thể
thao và Du lịch một cách thiết thực, hiệu quả Chỉ đ o tốt công tác Đội Thiếu niên
tiền phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng theo hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung
ương và các cấp cơ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở địa phương
Tiếp tục thực hiện nội dung giáo dục địa phương cấp Tiểu học theo Công v n số
880/SGDĐT-GDTH ngày 17/6/2016 của Sở GDĐT Quảng Nam.
- Tiếp tục thực hiện giảng d y và tổ chức Ho t động giáo dục NGLL với nội
dung Giáo dục phòng tránh tai n n om mìn theo cách thức đã được tập huấn.
III. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
1 Đề xuất với PGD duy trì và phát triển đội ngũ giáo viên và cán ộ quản lý
giáo dục đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Làm
tốt công tác dự nguồn, đề xuất tham gia học tập các lớp quản lí, trung cấp chính trị.
Động viên CB-GV học nâng chuẩn trình độ đào t o. Chuẩn bị tốt nguồn nhân lực
cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới. T ng cường công tác tự
bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, n ng lực cho đội ngũ cán ộ quản lý và giáo viên
về quan điểm, nội dung đổi mới giáo dục phổ thông.
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2. Tiếp tục thực hiện việc đánh giá đội ngũ cán ộ quản lý, giáo viên theo
chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học 100%
đ t lo i khá trở lên, trên cơ sở đó xây dựng và thực hiện kế ho ch bồi dưỡng nâng
cao n ng lực để đáp ứng chuẩn. Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo
Chương trình ồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học.
3. Tham gia sinh ho t, giao lưu chuyên môn cùng với các trường, các tổ,
khối chuyên môn trong trường; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh ho t
chuyên môn thông qua ho t động dự giờ, nghiên cứu bài học Đẩy m nh và nâng
cao hiệu quả việc bồi dưỡng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp
vụ qua Trường học kết nối giữa các cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học trên cả
nước.
4. Tiếp tục tổ chức tốt Hội thi giáo viên d y giỏi, bình xét GVCN giỏi.
5. Xây dựng kế ho ch, ra quyết định thành lập tổ kiểm tra nội bộ trường học,
xem công tác kiểm tra là việc làm thường xuyên và nghiêm túc nhằm xây dựng nề
nếp ho t động của trường, giúp đỡ, hỗ trợ chuyên môn. 100% các tổ, bộ phận được
kiểm tra ít nhất 1 lần/1 học kì 100% giáo viên được kiểm tra chuyên môn, trong
đó có 1/3 giáo viên được kiểm tra toàn diện, 2/3 giáo viên được kiểm tra chuyên
đề, kiểm tra đột xuất. Tổ trưởng CM kiểm tra tổ viên ít nhất 1 lần/tháng.
IV. Đổi mới công tác quản lý
Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, thực hiện đúng các quy định về quản lý
tài chính; không l m thu; thực hiện đúng quy định về việc tài trợ cho các cơ sở
giáo dục.
Nâng cao vai trò quyền tự chủ của cơ sở; thực hiện Quy chế công khai đối
với cơ sở giáo dục theo 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT,
thực hiện nghiêm túc chế độ áo cáo định kì và đột xuất của các cấp quản lí giáo
dục.
Tiếp tục rà soát các v n ản quy ph m pháp luật, tham mưu với lãnh đ o
địa phương an hành các chính sách phát triển giáo dục theo thẩm quyền, phù
hợp với hệ thống v n ản chỉ đ o của Chính phủ về giáo dục và của ngành Giáo
dục
Chủ động thực hiện và t ng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản
lí, chỉ đ o điều hành và triển khai Chính phủ điện tử theo hướng đồng ộ, kết nối
liên thông; hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lí Nhà nước về giáo dục
tiểu học
Kiên quyết nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục , nhất
là trong công tác kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, công nhận trường tiểu học
đ t chuẩn quốc gia, khen thưởng học sinh cuối n m, làm đẹp hồ sơ, học
học
sinh,...
V. Rà soát, quy hoạch hợp lí mạng lưới trường, lớp đảm bảo thuận lợi
cho học sinh đến trường.
C n cứ vào các chuẩn, quy chuẩn bảo đảm chất lượng giáo dục, Điều lệ
trường tiểu học và các v n ản liên quan do Bộ GDĐT an hành, nhà trường tổ
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chức rà soát, tham mưu quy ho ch l i m ng lưới các cơ sở về số lớp theo từng cụm
(Danh Sơn - Thuận Yên Tây, Mỹ Đông - Thuận Yên Đông), đảm điều kiện cho
học sinh đi học thuận lợi, an toàn; phát huy hiệu quả đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ
cán bộ quản lý, giáo viên; bảo đảm khả thi, hợp lý và nâng cao chất lượng giáo dục.
VI. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và xây dựng
trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
1. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học
Tiếp tục thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT; Nghị định số
20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
Tích cực, chủ động tham mưu với lãnh đ o địa phương kiện toàn ban chỉ đ o
PCGD-XMC; xây dựng kế ho ch, tập trung mọi nguồn lực để củng cố, duy trì
PCGD mức 3, XMC mức 2. Kiên quyết không để học sinh bỏ học; bảo đảm huy
động hết trẻ trong độ tuổi vào học tiểu học t i địa bàn; t o mọi điều kiện và cơ hội
cho trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó kh n được đi học và hoàn thành
chương trình tiểu học. Triển khai cập nhật, xử lý số liệu trên hệ thống thông tin
quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ đảm bảo tính khoa học, pháp lý.
Đảm bảo thực hiện các lo i hồ sơ, sổ sách; quy trình kiểm tra, công nhận kết
quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng theo quy định.
2. Xây dựng trường chuẩn quốc gia
C n cứ Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá,
công nhận trường tiểu học đ t mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đ t chuẩn
quốc gia của Bộ GDĐT và hướng dẫn của Sở GDĐT, trường đề xuất ủy ban nhân
dân xã, huyện tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, từng ước t o cảnh quang
sân trường xanh-s ch-đẹp. Xây dựng kế ho ch, lộ trình thực hiện công tác xây
dựng trường chuẩn quốc gia giai đo n tiếp theo gắn với chương trình mục tiêu
quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong n m học 2018-2019.
VII. Chuẩn bị các điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ
thông mới
- Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng
và thực hiện kế ho ch, chuẩn ị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất (phòng học,
phòng chức n ng, đồ dùng, thiết ị d y học, ), về đội ngũ, trong đó chú trọng việc
tập huấn, ồi dưỡng nâng cao n ng lực cho cán ộ quản lí, giáo viên để chuẩn ị
thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới
- Rà soát, đánh giá n ng lực đội ngũ giáo viên, trên cơ sở đó lựa chọn những
thầy giáo, cô giáo có nhiều kinh nghiệm, tích cực, n ng động, sáng t o trong đổi
mới giáo dục để ố trí d y lớp 1 đảm ảo chất lượng, phù hợp; thamm gia các lớp
ồi dưỡng, tập huấn chuẩn ị cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông
mới, ắt đầu từ lớp 1 (Trong Chương trình giáo dục phổ thông mới, đối với cấp
tiểu học, Chương trình được thiết kế d y học 2 uổi/ngày)
VIII. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học
Tiếp tục đẩy m nh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương,
chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ GDĐT về đổi mới và phát
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triển giáo dục. Tuyên truyền những kết quả đ t được để xã hội hiểu và chia sẻ,
đồng thuận với các chủ trương đổi mới về giáo dục tiểu học; xây dựng kế ho ch
truyền thông, phối hợp chặt chẽ với đài truyền thanh xã, kịp thời, chủ động cung
cấp thông tin để định hướng dư luận, t o niềm tin của xã hội.
Đội ngũ nhà giáo, cán ộ quản lý giáo dục chủ động viết và đưa tin, ài về
các ho t động của ngành, nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên
tiến của cấp học để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên,
t o sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
IX. Các chỉ tiêu lớn và danh hiệu thi đua
1/ Tuyển sinh lớp 1: 100%
2/ Duy trì sĩ số HS : 100%
3/ Hoàn thành CTTH: 100%
4/ Chất lượng học sinh:
- Hoàn thành chương trình lớp học: 100%
- Có trên 64,6% học sinh được khen thưởng cấp trường (trong đó HS xuất
sắc khối 1, 2, 3 đ t 37,7% trở lên, khối 4, 5 đ t 22,6% trở lên).
* Tất cả các hội thi cấp huyện đều tham gia và phấn đấu đ t 1 giải/hội thi
- Hội thi giáo viên d y giỏi cấp trường 100% GV đủ điều kiện tham gia phấn
đấu đ t trên 80%.
- Thi GV giỏi cấp huyện đ t 20% trở lên.
- Báo cáo chuyên đề CM: 5 chuyên đề/ 1 tổ/ n m và 5 chuyên đề cấp trường/
n m
- Mỗi giáo viên d y cho đồng nghiệp dự giờ ít nhất 2 tiết/n m học. Dự giờ
đồng nghiệp mỗi học kỳ ít nhất 9 tiết.
- 100% các tổ, bộ phận được kiểm tra ít nhất 1 lần/1 học kì. 100% giáo viên
được kiểm tra chuyên môn, trong đó có 1/3 giáo viên được kiểm tra toàn diện, 2/3
giáo viên được kiểm tra chuyên đề. Tổ trưởng CM kiểm tra tổ viên ít nhất 1
lần/tháng.
- 100% HS được học 2 buổi/ngày.
- Khuyến khích CB-GV-NV viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm và đ t cấp
huyện ít nhất 6 đ/c
- CSTĐ cấp cơ sở: 6
- LĐTT: 35.
- GĐVH: 100%
5/ Đ ng ký danh hiệu thi đua:
- Xếp lo i trường: Tiên tiến
- Công đoàn: Vững m nh
- Chi đoàn: Vững m nh
- Liên đội: Vững m nh
- Chi bộ: TSVM.
X. Đề xuất, kiến nghị:
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1. Đối với phòng GD&ĐT, UBND huyện:
- Chuyển thời điểm kiểm tra, công nhận trường chuẩn từ 2018 sang 2019 để
có điều kiện đầu tư
- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ngày
22/8/2018 Thông tư an hành về kiểm định chất lượng và công nhận đ t chuẩn
quốc gia đối với trường Tiểu học.
- Việc phê duyệt phương án thiết kế, dự toán của UBND huyện đối với các
h ng mục xây dụng của trường chậm trể, kéo dài.
- Việc dồn ghép các điểm trường để nâng cao chất lượng, hiệu quả ho t động
của các cơ sở giáo dục Tuy nhiên, đối với địa bàn rộng lớn của xã Tam Sơn, nên
việc đi l i của học sinh xa hơn rất nhiều so với quy định t i điều lệ trường Tiểu học
(không quá 3km nhưng có những thôn HS đi 6-8km nếu dồn ghép điểm trường.
Vậy trường đề xuất UBND huyện tác động với Đảng ủy – UBND xã quy ho ch,
thống nhất địa điểm để xây dựng điểm trường chung, nằm ở trung tâm 2 thôn
Thuận Yên Tây – Danh Sơn để học sinh đi học thuận lợi nhất.
- Điều chỉnh cơ cấu giáo viên phù hợp với tình hình thực tế (Hiện trường
thiếu 1 GV thể dục nên bố trí GV Tiểu học d y thể dục).
- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất để đáp ứng các tiêu chí của trường chuẩn
Quốc gia:
+ Điểm trường chính: Sân bê tông, lối đi nội bộ, bồn hoa, mở rộng nhà xe cho
học sinh.
+ Cơ sở Đức Phú: Sửa chữa 3 phòng học đã xây dựng lâu n m, có dấu hiệu
xuống cấp (thay phần mái 3 phòng học, cửa sổ, quét vôi, thay hệ thống điện), Cải
t o 2 nhà công vụ đã ỏ hoang làm phòng giáo viên và phòng đọc cho học sinh,
sửa chữa nhà vệ sinh học sinh).
+ Cơ sở Thuận Yên Tây: Sửa chữa 5 phòng học đã xây dựng lâu n m, có dấu
hiệu xuống cấp (thay phần mái 5 phòng học, cửa sổ, quét vôi, thay hệ thống điện).
2. Đối với địa phương:
- Quy ho ch, thống nhất địa điểm để xây dựng điểm trường chung Thuận
Yên Tây – Danh Sơn, tuyên truyền, vận động nhân dần dồn ghép 2 điểm trường
này đến n m 2020.
- T o nguồn hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất từ chương trình mục tiêu QG nông
thôn mới.
- Tuyên truyền nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đối với học sinh.
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- Các ngành đoàn thể phối hợp tổ chức các ho t động tuyên truyền đối với
học sinh các kiến thức về pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự học đường.
3. Đối với hội cha mẹ học sinh:
- Cần phối hợp với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác giáo
dục học sinh.
- Vận động phụ huynh cho cây kiểng trồng các cơ sở để t o môi trường xanh
và cảnh quang sư ph m cho cơ sở.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
C n cứ kế ho ch này và các hướng dẫn có liên quan, các Phó hiệu trưởng,
các tổ trưởng chuyên môn, Trưởng an HĐGDNGLL, Tổng phụ trách đội, Bộ
phận Thư viện, Thiết bị, Y tế lấy ý kiến tổ viên, xây dựng kế ho ch, cụ thể hoá nội
dung, biện pháp, trình lãnh đ o phê duyệt và triển khai thực hiện.
Trên đây là kế ho ch n m học 2018-2019 của trường TH Hoàng V n Thụ,
đề nghị các tổ, bộ phận, toàn thể CB-GV-NV thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm
vụ n m học 2018-2019.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);
- Công đoàn trường (đề phối hợp thực hiện)
- Các PHT, TTCM;
- Các tổ, bộ phận;
- Lưu: VT.

Mai Văn Lực

DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT
(Đã duyệt)
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