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Quán triệt Nghị quyết số 29/NQ-TƯ ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành
trung ương khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo". Nghị
quyết số 11-NQ/TU, ngày 25/4/201 của
i nghị Ban hấp hành T nh ủy n
thứ y khóa XXI về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo t n
Quảng Nam đến năm 2020, địn ướng đến năm 2025”. Thực hiện hương
trình hành đ ng số 20-CTr/HU ngày 18/10/2017của uyện ủy Núi Thành về
“Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2020, địn ướng
đến năm 2025”
Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/Q 13 ngày 28/11/2014 của Quốc h i
khóa 13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 09/ /2014 của hính phủ về việc an hành kế
hoạch hành đ ng của Ngành giáo dục triển khai chương trình hành đ ng của
hính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ.
Dự áo tình hình kinh tế xã h i, tình hình phát triển giáo dục của địa
phương trong giai đoạn tới. Trường T
oàng Văn Thụ xây dựng kế hoạch
chiến ược ổ sung phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020, định hướng
đến năm 2025.
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Bối cảnh lịch sử nhà trường
Trường Tiểu học oàng Văn Thụ được sáp nhập từ trường T Tam Sơn 1
và trường T Tam Sơn 2 theo Quyết định số 2 8/QĐ-UBND ngày 20/8/2007
của UBND huyện Núi Thành. Trong những năm qua, điều kiện cơ sở vật chất
của trường hết sức khó khăn, điểm trường chính được tận dụng từ cơ sở đã cũ
nát của trường T S Quang Trung theo Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày
2 /01/2014 của UBND huyện Núi Thành, cũng trong kho n thời gian này, tập
thể B-GV-NV và học sinh àm việc, gi ng dạy và học tập trong m t không
gian chật hẹp, giọt nát và thấp thỏm o âu khi vào mùa mưa ão. Tuy nhiên, tập
thể ĐSP nhà trường uôn phấn đấu không ngừng vượt mọi khó khăn từng ước
đi ên và ngày càng trưởng thành. Đến năm 201 , trường mới được xây dựng và
chính thức đưa vào sử dụng trong năm học 201 -2018. Trường đang từng ước
đi trên chặng đường đ u tiên đ y thử thách khó khăn nhưng cũng có rất nhiều
thuận ợi. Những kết qu mà nhà trường đã đạt được đã chứng minh điều đó.
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Nhà trường đang từng ước ổn định, phát triển ền vững và ngày càng trưởng
thành, đang phấn đấu và sẽ trở thành m t ngôi trường có chất ượng giáo dục
tốt, m t địa ch tin cậy của các ậc phụ huynh và học sinh xã Tam Sơn.
Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020, định hướng đến
năm 2025 nhằm xác định rõ mục tiêu chiến ược và các gi i pháp chủ yếu trong
quá trình vận đ ng và phát triển, à cơ sở quan trọng cho các quyết sách của hiệu
trưởng nhà trường và hoạt đ ng của Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán ,
giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng kế hoạch chiến ượ
à hoạt đ ng có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết của Trung
ương, Quốc h i và hính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông, ch đạo của sở
giáo dục, PGD&ĐT Núi Thành. Trường Tiểu học oàng Văn Thụ quyết tâm
xây dựng m t ngôi trường uôn ổn định về số ượng, đ m o về chất ượng và
có uy tín.
2. Tình hình nhà trường
2.1. Điểm mạnh.
* Đội ngũ CBGVNV
- Đ i ngũ cán , giáo viên, công nhân viên nhà trường: 40 trong đó: BGH:
3, GV: 31, GV TPT Đ i: 1, Nhân viên: 5 (4 ành chính, 1 o vệ),
- Trình đ chuyên môn: 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 33 đ/c
trên chuẩn 10 đ/c đại học, 23 đ/c cao đẳng .
- ông tác tổ chức qu n ý của BG : ó t m nhìn khoa học, sáng tạo. Kế
hoạch trung hạn và ngắn hạn có tính kh thi, sát thực tế. ông tác tổ chức triển
khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới. Được sự tin tưởng cao của
cán , giáo viên, công nhân viên nhà trường. Dám nghĩ, dám àm, dám chịu
trách nhiệm.
- Đ i ngũ cán , giáo viên, công nhân viên: nhiệt tình, có trách nhiệm,
yêu nghề, gắn ó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển, chất ượng
chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu c u đổi mới giáo
dục.
* Tình hình học sinh:
- Năm 2017- 2018
+ Tổng số: 326 học sinh với 21 ớp
+ ọc sinh hoàn thành chương trình ớp học đạt 100%
* Chất lượng phổ cập:
- Duy trì sĩ số học sinh đạt 100%
- Duy trì kết qu Phổ cập GDT mức đ 3, XMC: đạt mức đ 2
* Cơ sở vật chất:
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+ Phòng học: 21 phòng.
+ Phòng thư viện: 1
+ Phòng thiết ị: 1
+ Phòng Tin học: 1
+ Phòng GD nghệ thuật: 1
+ Phòng đoàn đ i: 1.
+ Phòng y tế : 1
+ Phòng h i đồng : 1
+ Phòng àm việc: 5
+ Có 15 máy vi tính trong đó có 5 máy phục vụ cho qu n í và văn phòng,
10 máy phục vụ dạy Tin cho học sinh
+ ơ sở vật chất ước đ u đã đáp ứng được yêu c u dạy và học trong giai
đoạn hiện tại.
1.2. Điểm hạn chế.
- Tổ c ức quản lý của Ban Giám iệu:
+ án

qu n í kinh nghiệm còn hạn chế: iệu trưởng mới ổ nhiệm.

+ Đánh giá chất ượng chuyên môn của giáo viên còn mang tính đ ng
viên.
- Đội ngũ giáo viên, công n ân viên: M t
phận nhỏ giáo viên chưa thực
sự năng đ ng, nhiệt huyết để đáp ứng được yêu c u gi ng dạy, giáo dục học
sinh, có giáo viên ý thức tự học chưa cao, sự tín nhiệm của học sinh và đồng
nghiệp và nhân dân thấp.
- C ất lượng ọc sinh: Là vùng có ph n đông học sinh có hoàn c nh kinh
tế còn nhiều khó khăn còn m t
phận dân cư nhận thức thấp, thiếu sự quan
tâm đến giáo dục nhất à việc học tập của con em mìnhh nên có nh hưởng
không nhỏ đến chất ượng chung của từng ớp và nhà trường. Số học sinh chưa
hoàn thành vẫn còn, học sinh hoàn thành tốt, học sinh năng khiếu chưa thực sự
ền vững.
- Cơ sở vật c ất: hưa đồng , chưa hiện đại. M t số phòng học cấp ốn
đã xây dựng quá âu và đã có dấu hiệu xuống cấp, 3 điểm trường chưa có tường
rào cổng ngõ. Bàn ghế S còn m t số chưa đúng chuẩn; thiếu các phòng phục
vụ học tập anh văn , thư viện chưa đạt diện tích theo quy định, chưa có nhà đa
năng, sân chơi và ãi tập. Đồ dùng và trang thiết ị còn thiếu. Máy tính đã cũ,
hoạt đ ng không ổn định.
II. Thời cơ và thách thức tác động:
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1. Thời cơ: Trường uôn nhận được sự quan tâm của các cấp ãnh đạo
đ ng, hính quyền địa phương, sự đồng thuận của tập thể cán giáo viên, nhân
viên, sự tín nhiệm của học sinh và phụ huynh học sinh. Đ i ngũ cán , giáo
viên ph n đông còn trẻ, đạt trình đ chuẩn 100% và trên chuẩn đạt 82,5%, có
năng ực chuyên môn và kỹ năng sư phạm khá tốt. Nhu c u giáo dục chất ượng
cao rất ớn và ngày càng tăng.
2. Thách thức:
- Đòi hỏi ngày càng cao về chất ượng giáo dục của cha mẹ học sinh và xã
h i trong thời kỳ h i nhập.
- hất ượng đ i ngũ cán
qu n ý, giáo viên, công nhân viên ph i đáp
ứng được yêu c u đổi mới giáo dục.
- Ứng dụng NTT trong gi ng dạy, kh năng sáng tạo của cán
viên, công nhân viên.

, giáo

- Số học sinh hoàn thành tốt và học sinh năng khiếu thực sự chưa ền vững.
III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẾN
NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025.
1. Các quan điểm trong xây dựng kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào
tạo
Giáo dục và đào tạo à quốc sách hàng đ u, à sự nghiệp của Đ ng, nhà
nước và toàn dân. Đ u tư cho giáo dục à đ u tư cho sự phát triển, được ưu tiên
đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã h i.
Phát triển giáo dục và đào tạo trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng
xã h i chủ nghĩa.
Quán triệt Nghị quyết số 29/NQ-TƯ ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành
trung ương khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo". ".
Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 25/4/201 của i nghị Ban hấp hành T nh ủy
n thứ y khóa XXI về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo
t n Quảng Nam đến năm 2020, địn ướng đến năm 2025”, Nghị quyết số 01NQ/Đ ngày 28/8/2015 của Đại h i Đại iểu Đ ng
huyện Núi Thành n thứ
XXI nhiệm kì 2015-2020.
2. Các vấn đề chiến lược

- Đổi mới ãnh đạo và qu n í nhà trường do yêu c u ph i phát triển
giáo dục để đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã h i trong thời kì h i
nhập và cơ chế thị trường của đất nước và toàn thế giới. Trọng tâm của
giai đoạn này à ồi dư ng cán
qu n í nhà trường. êu c u người qu n
í nắm ắt và vận dụng có hiệu qu các kiến thức và tăng cường năng ực
đổi mới về tư duy, phương thức và cơ chế qu n í giáo dục.
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- Xây dựng và phát triển đ i ngũ cán
- giáo viên - nhân viên nhà
trường về phẩm chất đạo đức, chính trị - đạo đức nghề nghiệp, năng ực
chuyên môn, nghiệp vụ. Trọng tâm của giai đoạn này à đẩy mạnh vai trò
ãnh đạo, h trợ giáo viên phát triển nhân cách và chuyên môn qua việc
xây dụng nhà trường thành tổ chức học tập, tổ chức các hoạt đ ng định kì
để ồi dư ng giáo viên. Lãnh đạo tốt hơn quá trình tự học. Tự ồi dư ng
và chú ý h trợ về chuyên môn - phát triển nhân cách cho giáo viên.
- Lãnh đạo qu n í và phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh với
quan điểm ấy học sinh àm trung tâm để hướng tới phát triển nhân cách
học sinh. Trong giai đoạn này c n tập trung thực hiện xây dựng trường học
thân thiện, học sinh tích cực để đạt được các giá trị cơ n của nhà trường
trong việc thực hiện mục tiêu à trường dẫn đ u cụm miền núi.
- Bên cạnh c n phát triển văn hóa nhà trường để tạo ra môi trường
thuận ợi h trợ việc dạy - học, khuyến khích giáo viên và học sinh nổ ực
r n uyện, đạt thành tích như mong đợi. Trọng tâm của giai đoạn này à
tiếp tục phát triển, phát huy các giá trị văn hóa nhà trường, xây dựng y
giá trị văn hóa nhà trường.
- uy đ ng các nguồn ực phát triển nhà trường, vì đây à yếu tố
khách quan quyết định thành công của nhà trường. Trọng tâm của giai
đoạn này à ngoài việc đẩy mạnh các iện pháp huy đ ng nhân ực, vật ực,
tài ực, tin ực thời ực từ n i tại ên trong thì ph i có iện pháp tăng cường
việc huy đ ng các nguồn ực còn phong phú từ ên ngoài nhà trường để tạo
điều kiện đ m o cho nhà trường phát triển ổn định và ền vững.
3. Định hướng chiến lược:
3.1. Sứ mạng:
Xây dựng nhà trường àm công tác dạy - học có nề nếp - kĩ cương- đạt
chất ượng để m i giáo viên và học sinh đều có cơ h i phát triển năng ực,
tư duy sáng tạo và kĩ năng sống.
3.2. Tầm n ìn:
Là trường tiểu học dẫn đ u cụm miền núi, à nơi giáo viên - học sinh
sẽ ựa chọn cho mình dạy - học, thể hiện quyết tâm, khát vọng vươn cao
trong nghề nghiệp và cu c sống. Đồng thời giáo dục cho học sinh phát
triển toàn diện năng ực: (Tự phục vụ, tự quản - Giao tiếp, hợp tác - Tự học và
giải quyết vấn đề) và các Phẩm chất: (C ăm ọc, c ăm làm - Tự tin, tự trọng,
tự chịu trách nhiệm - Trung thực, k luật, đoàn kết)

3.3. Giá trị:
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Dân chủ - Đoàn kết thành

ợp tác - Khát vọng - Trách nhiệm - Trung

4. Các nội dung chủ yếu của kế hoạch từ nay đến năm 2020
4.1. Mục tiêu chung
- ủng cố vững chắc kết qu phổ cập GDT -XMC
- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy
tính tích cực, chủ đ ng, sáng tạo của m i học sinh. hủ đ ng, chuẩn ị các điều
kiện cho việc thực hiện đổi mới n i dung chương trình, sách giáo khoa phổ
thông mới vào năm 2019.
- Nâng cao chất ượng giáo dục toàn diện, giáo dục đại trà m t cách thực
chất.
- Nâng cao chất ượng đ i ngũ cán

, giáo viên, công nhân viên.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng NTT trong dạy – học và công tác qu n ý.

- Xây dựng môi trường sư phạm, văn hóa ứng xử nhà trường qua việc
thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng Trường học thân thiện, học
sinh tích cực”.
- Tạo dựng được môi trường học tập - r n uyện theo hướng giáo dục
toàn diện ền vững, đạt chất ượng cao.
- Tăng cường công tác tham mưu đ u tư cơ sở vật chất.
- Thực hiện tốt công tác Xã h i hoá giáo dục.
- Xây dựng đạt trường chuẩn quốc gia mức đ 1 và đạt chất ượng kiểm
định
4.2. Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể:
4.2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên
- Năng ực chuyên môn của cán
được đánh giá khá, tốt trên 80%.
- 100% cán

qu n ý, giáo viên và công nhân viên

, giáo viên sử dụng thành thạo máy tính

- Số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin trên 50%
- ó trên 100% cán qu n ý và giáo viên, nhân viên đạt chuẩn. Trong đó
trên chuẩn đạt 90%. Riêng BG ph i đạt trình đ Đại học.
- 100% tổ chuyên môn có giáo viên đạt trình đ chuẩn và trên chuẩn, trong
đó tổ trưởng chuyên môn có trình đ cao đẳng trở ên.
4.2.2. Học sinh và qui mô phát triển:
Khối lớp

Năm học

Năm học
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Năm học

M t
Hai
Ba
Bốn
Năm
TC

2017-2018
Số lớp Số HS
5
74
5
59
5
73
3
61
3
59
21
326

2018-2019
2019-2020
Số lớp Số HS Số lớp Số HS
5
80
5
82
5
74
5
80
5
59
5
74
4
73
4
59
3
61
3
73
22
347
22
368

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:
+ ằng năm huy đ ng 100% số học sinh mẫu giáo 6 tuổi vào học ớp M t.
+ ủng cố vững chắc kết qu phổ cập GDT -XMC
+ Tăng cường học tin học và ngoại ngữ cho học sinh theo quy định.
+ 100% học sinh hoàn thành chương trình ớp học
+ ọc sinh đạt hoàn thành tốt trở ên đạt 5%
+ ọc sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.
+ Tham gia các h i thi cấp huyện, t nh: 10 gi i trở ên.
- Chất lượng năng lực, phẩm chất:
+ Năng ực, phẩm chất: đạt 100%
+ ọc sinh được trang ị các kỹ năng sống cơ n, iết giao tiếp, ứng xử
đúng mực. Tích cực tự giác tham gia các hoạt đ ng ngoài giờ ên ớp, có tinh
th n giúp đ ạn.
4.2.3. Cơ sở vật chất.
- Xây dựng đủ phòng học, các phòng chức năng, nhà vệ sinh cho
xây dựng đường đi n i , sân chơi ãi tập thể dục thể thao.

S, GV;

- Trang ị các thiết ị phục vụ dạy, học và àm việc đạt chuẩn.
- Trang ị đồ dùng trang thiết ị cho phòng tin học, phòng âm nhạc, phòng
truyền thống; mua sắm đủ àn ghế cho học sinh.
- Xây dựng vườn hoa, khuôn viên nhà trường đ m
phạm Xanh - Sạch - Đẹp”.

o môi trường sư

4.2.4. Công tác xã hội hóa giáo dục:
- Tuyên truyền đến các cấp, các ngành, tổ chức xã h i và c ng đồng iết
được kế hoạch chiến ược giáo dục của nhà trường từ đó có sự hưởng ứng và h
trợ giúp đ cùng xây dựng nhà trường ngày càng đi ên. uy đ ng học sinh ở
từng đ tuổi ra ớp đạt ch tiêu và phối hợp với nhà trường cùng chăm o giáo
dục học sinh.
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V. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh.
oi trọng giáo dục đạo đức, nhân cách cho S.
Nâng cao chất ượng và hiệu qu giáo dục toàn diện, đặc iệt chú trọng
giáo dục năng ực và phẩm chất. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học
sinh phù hợp với mục tiêu, n i dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi
mới các hoạt đ ng giáo dục, hoạt đ ng tập thể, gắn học với hành, ý thuyết với
thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ n.
Người phụ trách: iệu trưởng, Phó
trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm.

iệu trưởng, Tổng phụ trách Đ i, tổ

2. Xây dựng và phát triển đội ngũ CBGVNV
Tiếp tục c i tiến, đổi mới mạnh mẽ công tác qu n í giáo dục
Xây dựng đ i ngũ cán , giáo viên, nhân viên đủ về số ượng và đ m o
về chất ượng; có phẩm chất chính trị; có năng ực chuyên môn khá giỏi; có trình
đ Tin học, ngoại ngữ, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết,
gắn ó với nhà trường, hợp tác, giúp đ nhau cùng tiến .
Người phụ trách:
nghiệm.

iệu trưởng, P T, tổ trưởng chuyên môn. GV có kinh

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục.
Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết ị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện
đại hoá. B o qu n và sử dụng hiệu qu , âu dài.
Người phụ trách: iệu trưởng, P T phụ trách cơ sở vật chất và trang thiết
ị giáo dục; kế toán, nhân viên thiết ị, GV N.
4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.
Tiếp tục triển khai r ng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công
tác qu n ý, gi ng dạy. Khai thác trang Wesibe của trường góp ph n nâng cao
chất ượng qu n ý, dạy và học. Đ ng viên cán , giáo viên, công nhân viên tự
học hoặc theo học các ớp ồi dư ng để sử dụng được máy tính phục vụ cho
công việc.
Người phụ trách: Phó iệu trưởng, tổ công tác công nghệ thông tin
5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.
- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của
các cấp ủy đ ng, chính quyền, các tổ chức xã h i và nhân dân chăm o đ u tư
cho sự nghiệp GD&ĐT, coi GD&ĐT à quốc sách hàng đ u.
- Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà
trường. hăm o đời sống vật chất và tinh th n cho cán , giáo viên, công nhân
viên.
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- uy đ ng được các nguồn ực của xã h i, cá nhân tham gia vào việc phát
triển Nhà trường:
* Nguồn ực tài chính:
- Ngân sách Nhà nước.
- Ngoài ngân sách Từ công tác xã h i hoá, P

S…”

* Nguồn ực vật chất:
- Khuôn viên Nhà trường, phòng học, phòng àm việc và các công trình
khác.
- Trang thiết ị gi ng dạy, công nghệ phục vụ dạy học.
* Nguồn nhân ực:
- Đ i ngũ B-GV-NV, học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh với năng ực
chuyên môn của từng người tham gia vào các hoạt đ ng của nhà trường.
* Nguồn ực thông tin: Thông tin à yếu tố đ u vào không thể thiếu đối với
ất cứ nhà trường nào, đồng thời à nguồn dự trữ tiềm năng cho nhà trường.
- Người phụ trách: BG , B

ông đoàn,

i M S.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phổ biến kế hoạch chiến lược:
Kế hoạch chiến ược được phổ iến r ng rãi tới toàn thể cán
giáo viên,
NV nhà trường, cơ quan chủ qu n, P S, học sinh và các tổ chức cá nhân
quan tâm đến nhà trường.
Ban ch đạo thực hiện kế hoạch chiến ược à
phận chịu trách nhiệm
điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến ược. Điều ch nh kế hoạch chiến
ược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.
2. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:
Ngoài các ch tiêu về phổ cập giáo dục – XM , về đ i ngũ
trường định hướng m t số n i dung ớn sau:

B-GV-NV,

- Giai đoạn 1: Từ năm 2017 – 2018
+ Triển khai chiến ược đến toàn thể cán
quan qu n ý xin ý kiến ch đạo.
+ Tuyên truyền để toàn thể
ược.

BGVNV, P

, giáo viên, áo cáo ên các cơ
S nắm được kế hoạch chiến

+ Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết các n i dung.
- Giai đoạn 2: Từ năm 2018 - 2020: Tham mưu và thực hiện đúng tiến đ
kế hoạch xây dựng trường về cơ sở vật chất phục vụ gi ng dạy và àm việc, Tập
trung xây dựng, phấn đấu đạt các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia mức 1
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vào năm 2019. Thực hiện tốt các n i dung thay đổi chương trình, sách giáo khoa
phổ thông. Đến năm 2020 100% học sinh được học hai uổi/ngày. huẩn hóa
đ i ngũ BQL 100% có trình đ đại học.
- Định hướng đến 2025:
+ Từ năm 2020 - 2022: Tiếp tục thực hiện hiệu qu chương trình giáo dục
phổ thông mới. Đẩy mạnh dạy học ngoại ngữ, 100% học sinh khối ớp 1, 2 được
học ngoại ngữ.
+ Từ năm 2022 – 2025: oàn thiện cơ sở vật chất, dồn ghép m t số điểm
trường, ước đ u xây dựng mô hình trường án trú. Đạt tiêu chuẩn kiểm định
chất ượng giáo dục. Duy trì kết qu trường chuẩn quốc gia mức đ 1 sau 5 năm,
tiến tới xây dựng trường T đạt chuẩn Quốc gia mức đ 2.
3. Đối với Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến ược
tới từng cán , giáo viên, NV nhà trường. Thành ập Ban Kiểm tra và đánh
giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học. Lập kế hoạch ổ sung cho từng giai
đoạn để phù hợp với tình hình chung của xã h i.
4. Đối với Phó Hiệu trưởng: Theo nhiệm vụ được phân công, giúp iệu
trưởng tổ chức triển khai từng ph n việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá
kết qu thực hiện kế hoạch, đề xuất những gi i pháp để thực hiện kế hoạch.
5. Đối với tổ trưởng chuyên môn: Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ;
kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên
nhân, đề xuất các gi i pháp để thực hiện kế hoạch.
6. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, CNV: ăn cứ kế hoạch chiến ược,
kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo
từng năm học. Báo cáo kết qu thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học.
Đề xuất các gi i pháp để thực hiện kế hoạch.
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Thực hiện kế hoạch chiến ược phát triển giáo dục và đào tạo đến năm
2022 Trường Tiểu học oàng Văn Thụ có nhiều cơ h i, song không ít những
khó khăn và thách thức. Việc xây dựng kế hoạch chiến ược phát triển giáo dục
và đào tạo đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 à tâm huyết và trí tuệ của
c tập thể nhằm phấn đấu xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng tốt hơn,
tạo niềm tin cho học sinh, cho phụ huynh, nhân dân và ấp ủy, hính quyền địa
phương. Kế hoạch chiến ược phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020 định
hướng đến 2025 à văn n định hướng cho sự phát triển của nhà trường, trên
cơ sở đó từng tổ chức và cá nhân trong nhà trường xây dựng, điều ch nh kế
hoạch phù hợp với sự phát triển chung nhà trường.
Nhà trường đề xuất UBND uyện, hính quyền địa phương, Phòng
GD&ĐT quan tâm đ u tư kinh phí theo trình để xây dựng cơ sở vật chất. ác
ậc phụ huynh học sinh quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất c về vật chất và tinh
th n để con em được học tập đ y đủ về thời gian, n i dung ài học, môn học.
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àng năm Phòng GD&ĐT quan tâm và ch đạo giúp đ nhà trường trong việc
thực hiện chuyên môn, điều đ ng ố trí giáo viên, nhân viên hợp ý đ m o c
số ượng và chất ượng.
Trên đây à kế hoạch chiến ược ổ sung phát triển giáo dục và đào tạo đến
năm 2020, định hướng đến năm 2025 của Trường Tiểu học oàng Văn Thụ. Đề
nghị các phận, các cá nhân trong nhà trường thực hiện có hiệu qu .
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT /c
- UBND xã (b/c)
- CBGVNV thực hiện)
- Lưu VT
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