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UBND HUYỆN BÌNH GIANG 

TRƢỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT 

 

Số: .../KH- THTL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

 
Tráng Liệt, ngày 26 tháng 9 năm 2019 

                                 

KẾ HOẠCH  

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020 

Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 

về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục; Quyết định số 

2573/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Ban hành Kế 

hoạch thời gian năm học 2019 - 2020. Tiếp tục thực hiện kế hoạch hành động của ngành 

về việc thực hiện Nghị quyết số 29/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo; 

Căn cứ công văn số 1223/SGDĐT-GDTH ngày 28/8/2019 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Hải Dương về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 

2019 - 2020;   

Thực hiện Kế hoạch triển khai nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2019 - 2020 

của UBND huyện Bình Giang; 

  Căn cứ Kế hoạch số 391/KH-GDĐT-TH ngày 12/9/2019 của phòng giáo dục và 

đào tạo Bình Giang  về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 

2019 - 2020; 

 Căn cứ nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 37 của đảng bộ xã Tráng Liệt, tình hình thực tế địa 

phương và nhà trường, phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, trong năm học 

2018 – 2019, trường Tiểu học Tráng Liệt xây dựng kế hoạch thực hiện năm học 2019 – 

2020 như sau: 

A. Đặc điểm tình hình 

Trường Tiểu học Tráng Liệt huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương được thành lập năm 

1957 với diện tích hiện nay là 5200 m2 . Nhân dân trong xã và học sinh nhà Trường chủ 

yếu là người Thiên chúa giáo. Trường được Bộ Giáo dục đào tạo công nhận là trường 

chuẩn Quốc gia giai đoạn 1996 – 2000, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 

2001, UBND tỉnh công nhận tiếp tục giữ chuẩn quốc gia mức độ 1 lần 3 vào năm 2018. 

Trong nhiều năm liền, trường luôn được UBND huyện, xét công nhận danh hiệu Tập thể 

Lao động xuất sắc, TTLĐ tiên tiến, chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng lên 

qua từng học kì, là địa chỉ tin cậy của phụ huynh và học sinh, trường nhiều năm là lá cờ 

đầu của bậc học huyện Bình Giang được UBND Tỉnh tặng cờ thi đua. 

I. Kết quả đạt đƣơc trong năm học 2018 – 2019 

1. Công tác phát triển giáo dục và PCGDTH 

1.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: 

- Tổng số CB, GV, NV: 33  người (QL: 2;   GV: 28;    NV: 3).  

1.2. Học sinh: 

Năm học 2018 - 2019 nhà trường có tổng số 754 em học sinh, được biên chế trong 

23 lớp 

2. Chất lƣợng dạy và học 

Dự Thảo 
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* Chất lƣợng giáo dục 

Tổng số Tổng số Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

I. Kết quả học tập             

1. Tiếng Việt 754 205 142 138 131 138 

Hoàn thành tốt 478 140 93 71 80 94 

Hoàn thành 271 61 48 67 51 44 

Chưa Hoàn thành 5 4 1       

2. Toán 754 205 142 138 131 138 

Hoàn thành tốt 465 113 86 103 66 97 

Hoàn thành 285 88 56 35 65 41 

Chưa Hoàn thành 4 4         

3. Đạo đức 754 205 142 138 131 138 

Hoàn thành tốt 395 127 81 58 52 77 

Hoàn thành 356 75 61 80 79 61 

Chưa Hoàn thành 3 3         

4. Tự nhiên và Xã hội 485 205 142 138     

Hoàn thành tốt 254 115 78 61     

Hoàn thành 228 87 64 77     

Chưa Hoàn thành 3 3         

5. Khoa học 269       131 138 

Hoàn thành tốt 184       82 102 

Hoàn thành 85       49 36 

Chưa Hoàn thành             

6. Lịch sử và Địa lý 269       131 138 

Hoàn thành tốt 173       71 102 

Hoàn thành 96       60 36 

Chưa Hoàn thành             

7. Âm nhạc 754 205 142 138 131 138 

Hoàn thành tốt 264 72 53 47 42 50 

Hoàn thành 490 133 89 91 89 88 

Chưa Hoàn thành             

8. Mĩ thuật 754 205 142 138 131 138 

Hoàn thành tốt 261 72 50 47 41 51 

Hoàn thành 493 133 92 91 90 87 

Chưa Hoàn thành             

9. Thủ công, Kĩ thuật 754 205 142 138 131 138 

Hoàn thành tốt 384 130 76 61 53 64 

Hoàn thành 368 73 66 77 78 74 

Chưa Hoàn thành 2 2         

10. Thể dục 754 205 142 138 131 138 

Hoàn thành tốt 328 128 56 50 43 51 
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Hoàn thành 424 75 86 88 88 87 

Chưa Hoàn thành 2 2         

11. Ngoại ngữ 754 205 142 138 131 138 

Hoàn thành tốt 418 105 89 78 57 89 

Hoàn thành 336 100 53 60 74 49 

Chưa Hoàn thành             

12. Tin học 131       131   

Hoàn thành tốt 59       59   

Hoàn thành 72       72   

Chưa Hoàn thành             

13. Tiếng dân tộc             

Hoàn thành tốt             

Hoàn thành             

Chưa Hoàn thành             

II. Năng lực             

1. Tự phục vụ, tự quản 754 205 142 138 131 138 

Tốt 413 120 84 65 60 84 

Đạt 337 82 57 73 71 54 

Cần cố gắng 4 3 1       

2. Hợp tác 754 205 142 138 131 138 

Tốt 410 118 85 63 60 84 

Đạt 340 84 56 75 71 54 

Cần cố gắng 4 3 1       

3. Tự học, tự GQVĐ 754 205 142 138 131 138 

Tốt 408 118 83 63 60 84 

Đạt 341 83 58 75 71 54 

Cần cố gắng 5 4 1       

* Đánh giá chung 754 205 142 138 131 138 

Tốt 407 119 81 63 60 84 

Đạt 342 82 60 75 71 54 

Cần cố gắng 5 4 1       

III. Phẩm chất             

1. Chăm học, chăm làm 754 205 142 138 131 138 

Tốt 440 120 94 65 64 97 

Đạt 313 84 48 73 67 41 

Cần cố gắng 1 1         

2. Tự tin, trách nhiệm 754 205 142 138 131 138 

Tốt 439 121 92 65 64 97 

Đạt 314 83 50 73 67 41 

Cần cố gắng 1 1         

3. Trung thực, kỉ luật 754 205 142 138 131 138 
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Tốt 443 119 97 66 64 97 

Đạt 310 85 45 72 67 41 

Cần cố gắng 1 1         

4. Đoàn kết, yêu thương 754 205 142 138 131 138 

Tốt 445 119 100 65 64 97 

Đạt 308 85 42 73 67 41 

Cần cố gắng 1 1         

* Đánh giá chung 754 205 142 138 131 138 

Tốt 441 119 96 65 64 97 

Đạt 312 85 46 73 67 41 

Cần cố gắng 1 1         

IV. Khen thưởng 494 140 96 81 80 97 

- Khen cuối năm 481 140 96 68 80 97 

- Khen đột xuất 13     13     

V. Tổng hợp 749 201 141 138 131 138 

- Hoàn thành CT 138         138 

- Lên lớp 611 201 141 138 131   

 

* Điểm số học sinh 

 

Tổng 

số 
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

I. Kết quả học tập             

1. Tiếng Việt 754 205 142 138 131 138 

Điểm 10 169 66 37 9 21 36 

Điểm 9 309 74 56 62 59 58 

Điểm 8 167 35 31 37 33 31 

Điểm 7 73 17 12 21 12 11 

Điểm 6 23 9 3 6 5   

Điểm 5 8   2 3 1 2 

Dưới điểm 5 5 4 1       

2. Toán 754 205 142 138 131 138 

Điểm 10 136 18 21 39 17 41 

Điểm 9 330 96 65 64 49 56 

Điểm 8 141 44 34 20 20 23 

Điểm 7 73 23 11 9 19 11 

Điểm 6 49 14 6 4 18 7 

Điểm 5 21 6 5 2 8   

Dưới điểm 5 4 4         

3. Khoa học 269       131 138 

Điểm 10 58       14 44 

Điểm 9 126       68 58 
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Điểm 8 49       24 25 

Điểm 7 25       16 9 

Điểm 6 9       7 2 

Điểm 5 2       2   

Dưới điểm 5             

4. Lịch sử và Địa lý 269       131 138 

Điểm 10 57       15 42 

Điểm 9 116       56 60 

Điểm 8 52       31 21 

Điểm 7 27       15 12 

Điểm 6 8       6 2 

Điểm 5 9       8 1 

Dưới điểm 5             

5. Ngoại ngữ 754 205 142 138 131 138 

Điểm 10 130 27 38 12 24 29 

Điểm 9 288 77 51 66 33 61 

Điểm 8 118 28 23 9 32 26 

Điểm 7 90 30 25 4 19 12 

Điểm 6 64 27 5 9 14 9 

Điểm 5 64 16   38 9 1 

Dưới điểm 5             

6. Tin học 131       131   

Điểm 10 9       9   

Điểm 9 50       50   

Điểm 8 42       42   

Điểm 7 16       16   

Điểm 6 10       10   

Điểm 5 4       4   

Dưới điểm 5             

 

3. Thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành. 

Xếp loại xuất sắc về phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh 

tích cực”.  

4. Kết quả thực hiện chƣơng trình giáo dục 

Thực hiện tốt các chương trình giáo dục, thực hiện tốt sự chỉ đạo của các cấp 

5. Kết quả thi đua năm học 2018 - 2019 

- Tiếp tuc̣ đổi mới maṇh me ̃công tác quản lý chỉ đaọ tổ chức thực hiện các hoạt 

động trong nhà trường ; chấn chỉnh nề nếp , kỷ cương , thưc̣ hiêṇ tốt việc cải cách hành 

chính; đổi mới công tác Thi đua, Khen thưởng; 
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* Kết quả các hội thi giao lƣu, các hoạt động thi đua 

TT Nội dung Kết quả đạt đƣợc 

1 Thi GVG cấp huyện 
3   ( 3 giải ba)                                     

Đồng đội đạt giải nhất 

2 Kết quả "Ngày hội chữ đẹp"cấp huyện 
Khối 3 2 ( 1 nhì , 1ba) 

Khối 4 1 ( Giải nhì) 

3 

 

Kết quả giải tiếng Anh trên internet cấp 

huyện 

Khối 4 2 giải ba, 1 giải KK 

Khối 5 
1 giải nhất, 4 giải ba, 4 

giải KK 

4 Kết quả giải tiếng Anh trên internet cấp tỉnh 1 giải 

5 Kết quả giao lưu câu lạc bộ toán tuổi thơ cấp quốc gia  3 em 

6 Trạng nhí Tiếng Anh (số lượng học sinh đạt từng giải) 2 nhất - 3 nhì - 2 ba 

7 Bóng đá cấp huyện Xếp thứ 7 

8 Em tập sáng tác truyện  

2 giải A, 2 giải B, 1 

giải C  cấp huyện 

1 giải A, 1 giải B, 2 

giải C cấp tỉnh 

9 Trạng nguyên nhỏ tuổi (lớp 4) 
2 bảng nhãn - 1 thám 

hoa - 4 hoàng giáp 

10 Trạng nguyên nhỏ tuổi (lớp 5) 

 1 trạng nguyên, 4 

bảng nhãn - 3 thám 

hoa - 1 hoàng giáp 

11 Chiến sĩ nhỏ Điện Biên cấp huyện Đạt giải nhất 

Kết quả các hội thi do phòng Giáo dục tổ chức nhà trường luôn xếp vị trí đầu 

trong toàn huyện; 

 * Một số hoạt động khác. 

- Tổ chức tốt thi cắm hoa, vẽ tranh theo chủ đề, thi tiếng hát dân ca cấp trường ... 

- Tổ chức thi đồng diễn thể dục chào mừng ngày 22-12. 

- Tổ chức thi cấp chuyên hiệu đội viên chào mừng tháng Thanh Niên 

- Tổ chức đêm hội trăng rằm cho học sinh 

- Tổ chức đón Noen cho học sinh 

+ Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong việc thực hiện công tác Đội Thiếu 

niên tiền phong Hồ Chí Minh, sao nhi đồng với công tác giáo dục của nhà trường. 

+ Phối hợp tổ chức tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, .. cụ thể: 

- Vận động quyên góp ủng hộ ngày vì người  nghèo, ủng hộ học sinh vùng cao 
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- Tham gia hiến máu nhân đạo 

+ Tiếp tục cải tiến và thực hiện tốt công tác thống kê, báo cáo đảm bảo đúng thời 

hạn, đủ thông tin theo mẫu và đảm bảo tính chính xác, khoa học. 

* Kết quả thi đua của trƣờng năm học 2018-2019 

-  Trường đạt  danh hiệu:  Tập thể LĐTT được CTUBND huyện tặng khen, bộ 

giáo dục tặng bằng khen; 

-  Công Đoàn: Vững mạnh, được tổng liên đoàn lao động tặng bằng khen; 

-   Đoàn- Đội: Vững mạnh được trung ương đoàn tặng bằng khen; 

-   Thư viện: Tiên tiến; 

-   Có 23/23 lớp đạt danh hiệu: 17 XS; 6 Iớp Tiên tiến; 

-   Có 1 CBQL và 4 GV đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở 

-   Có   23  CBGV đạt LĐTT; 

6. Những hạn chế và nguyên nhân 

* Những hạn chế 

+ Tổ chức ăn bán trú cho học sinh còn chưa đảm bảo theo mặt bằng chung của 

toàn huyện;  

+ Công tác xây dựng trường chuẩn mức độ 2 còn chậm; 

+ Một số giáo viên, nhân viên chưa tự giác, tích cực bồi dưỡng kiến thức về Tin 

học, Ngoại ngữ, ứng dụng Công nghệ thông tin; 

+ Một số giáo viên, nhân viên thiếu chủ động, sáng tạo trong công việc; chưa sử 

dụng linh hoạt nhiều phương pháp trong dạy học và giáo dục học sinh; chưa đầu tư xứng 

đáng vào việc nghiên cứu, viết, áp dụng và báo cáo cải tiến đổi mới phương pháp giảng 

dạy; 

+ Đa số giáo viên, nhân viên còn sai sót trong việc soạn thảo văn bản cả về nội 

dung lẫn hình thức; chưa thật cẩn thận, chu đáo khi tham mưu cũng như thực thi nhiệm 

vụ. Có giáo viên, nhân viên chưa tích cực, chủ động trong việc thực hiện các phong trào 

thi đua do Đoàn, , Đội và Thư viện-Thiết bị phát động. 

 - Một số học sinh còn thụ động trong học tập nên chưa mạnh dạn, tự tin; 

 * Nguyên nhân của hạn chế 

 + Công tác tham mưu với địa phương hiệu quả chưa cao; 

 + Việc bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của các giáo viên kết quả chưa cao, còn mang 

tính hình thức; 

 + Việc ứng dụng CNTT vào dạy học còn hạn chế dẫn đến hiệu quả của việc đổi 

mới PPDH chưa cao. Một số CBGV có chuyên môn nghiệp vụ còn chưa tương xứng với 

bằng cấp; 

+ Cha mẹ học sinh: Một số gia đình chưa quan tâm đến con em, giao phó toàn bộ 

cho nhà trường. 

 

 

 

 

 



 8 

II. Tình hình nhà trƣờng năm học 2019 - 2020 

1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trƣờng năm học 2019 – 2020: 

- Tổng số CB, GV, NV: 35  người (QL: 2;   GV: 30;    NV: 3).  

+ Giáo viên 30 trong đó GV văn hóa: 24; GV mĩ thuật: 1;  GV thể dục: 1; GV hát 

nhạc: 1; GV Tiếng Anh: 3 

+ Số GV biên chế: 24; Hợp đồng (HĐ): 6 GV; Trong đó: HĐ đóng bảo hiểm 2 

GV; 

+ Số NV biên chế: 3;  

+ Số GV trên chuẩn 30 người (tỉ lệ 100% ).  

2. Quy mô số lớp, học sinh: 

Năm học 2019 - 2020 nhà trường có tổng số 798 em học sinh ( trong đó có 4 học 

sinh khuyết tật học hòa nhập ) được biên chế trong 24 lớp, cụ thể như sau: 

 

Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5 Tổng số 

Số 

lớp 

Học 

sinh 
KT 

Số 

lớp 

Học 

sinh 
KT Số lớp 

Học 

sinh 
KT 

Số 

lớp 

Học 

sinh 
KT 

Số 

lớp 

Học 

sinh 
KT 

Số 

lớp 

Học 

sinh 

5 175 1 6 207  5 143 2 4 142 1 4 131 0 24 798 

So với năm học 2018-2019 số HS tăng 37 em, số lớp tăng 1 lớp 

3. Cơ sở vật chất nhà trƣờng:  

- Tổng số phòng học: 24 phòng: KCCT 24 phòng 

 - Phòng tin học 1; phòng dạy ngoại ngữ 1; phòng GDNT 1 

 - Bàn ghế học sinh: 500 bộ đều đảm bảo đúng quy cách. 

 - Phòng thư viện: 1 

 - Các phòng chức năng: 5 phòng 

 - Khu vệ sinh đảm bảo đúng quy cách 

- Ti vi    : 19 chiếc 

- Máy chiếu   : 4 chiếc 

Phòng học có đủ bảng, nội quy, quạt mát, điện thắp sáng ... được trang trí đảm 

bảo cho việc dạy và học 

Cơ sở vật chất đảm bảo tốt cho việc dạy học 2 buổi/ngày và đáp ứng nhu cầu học 

tập của con em địa phương. 

III. Nhận định chung về những thuận lợi và khó khăn năm học mới 

1. Thuận lợi 

1.1. Đội ngũ giáo viên 

- Trình độ: 100 % đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo; 

- Đảng viên: 21 đồng chí đạt 64 % tổng số cán bộ giáo viên; 

- Đội ngũ giáo viên trẻ, trình độ tương đối đồng đều; 

- Tập thể sư phạm nhà trường luôn luôn giúp đỡ nhau trong công tác; 

- Đa số thầy cô giáo trong nhà trường là những người mẫu mực, có tay nghề 

tương đối vững vàng, có nhiều thầy cô đạt danh hiệu CSTĐ, giáo viên dạy giỏi các cấp; 

1.2. Học sinh 

- Đa số học sinh ngoan, lễ phép có ý thức vươn lên trong học tập; 
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- Học sinh có ý thức học tập tu dưỡng đạo đức tốt lại được cha mẹ quan tâm nên 

ngay từ đầu năm học các em có đầy đủ SGK, vở ghi, cặp sách và các đồ dùng học tập 

khác. 100% học sinh có trang phục đẹp, có đầy đủ đồng phục; 

- Học sinh có ý thức đạo đức tốt , biết nói lời hay làm việc tốt, thật thà, trung thực, 

đoàn kết với bạn bè, tự giác trong học tập, đi học chuyên cần, đúng giờ, đi đến nơi về 

đến chốn... 

- 100% các em đều được học 2 buổi/ngày; 

1.3. Cơ sở vật chất nhà trƣờng 

- Nhà trường có cơ ngơi khá khang trang, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, môi trường 

không khí trong lành; 

- Nhà trường đã trang bị tương đối đầy đủ các bộ đồ dùng phục vụ công tác dạy 

và học có đủ SGK, sách tham khảo ... cho giáo viên và học sinh; 

- Môi trường cảnh quan, cơ sở vật chất đảm bảo xanh, sạch, đẹp tạo cho học sinh 

thêm yêu trường, lớp, ham thích học tập, rèn luyện và tu dưỡng; 

- Có phương tiện dạy học hiện đại trong các phòng học đảm bảo thuận tiện cho 

giáo viên áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. 

1.4. Địa phƣơng 

- Nhà trường thường xuyên nhận được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính 

quyền và nhân dân trong xã; 

- Cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể cũng như toàn thể CMHS và 

nhân dân trong xã luôn quan tâm trăn trở với giáo dục; 

- Những chủ trương của nhà trường đề ra được đông đảo cha mẹ HS ủng hộ nhiệt 

tình. Ban đại diện hội cha mẹ học sinh làm việc năng động, làm tốt khâu tuyên truyền 

vận động; 

- Nhân dân trong xã đa số sống bằng nghề tiểu thương và làm việc trong các công 

ty, cán bộ công nhân viên chức nhà nước do vậy có điều kiện cho con em học tập; 

2. Khó khăn 

2.1. Đội ngũ giáo viên 

- Biên chế giao cho nhà trường mới đảm bảo 1,01 GV/lớp do vậy khó khăn trong 

việc phân công chuyên môn; 

- Nhà trường chịu áp lực về nâng cao chất lượng giáo dục từ cha mẹ học sinh và 

chính quyền địa phương; 

- Việc tiếp cận và ứng dụng CNTT vào giảng dạy đối với một số giáo viên còn 

chưa cao dẫn đến việc đổi mới PPDH còn diễn ra chậm và chưa đồng đều giữa GV của 

các khối lớp. Một số GV làm việc chưa mạnh dạn, còn theo lối mòn; 

- Công tác tự bồi dưỡng của CBGV đôi khi hiệu quả chưa cao; một số GV có 

chuyên môn nghiệp vụ chưa tương xứng với bằng cấp; 

2.2. Học sinh 

- Một số học sinh chưa có khả năng tự học, việc đọc sách báo còn chưa thường 

xuyên. Đối với HS lớp 5 cuối cấp thì việc tiếp cận với PPDH của THCS còn chậm; 

- Một số hộ gia đình chưa thực sự quan tâm đúng mức đến việc học của con cái; 

2.3. Cơ sở vật chất nhà trƣờng 
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- Nhà trường còn thiếu nhà đa năng, chưa có quy hoạch về ao bơi; 

- Nguồn kinh phí giao hàng năm hạn hẹp, số lượng CBGV đông nên việc động 

viên cho cán bộ giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu của GV. 

2.4. Địa phƣơng 

Địa phương nằm ở khu vực thị trấn do vậy các em thường xuyên tiếp xúc với một 

số mặt trái của xã hội; 

Nhận thức của một số bậc phụ huynh chưa thực sự coi trọng ý nghĩa học tập, phấn 

đấu cao hơn nữa cho con em mình, bỏ mặc việc giáo dục cho thầy cô giáo. 

B. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU 

NĂM HỌC 2019 - 2020 

I. Nhiệm vụ chung 

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí 

Minh: Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo 

dục trong nhà trường. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách 

nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng cho học sinh. Thực hiện tốt các cuộc vận 

động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện từng địa phương, của nhà trường; 

 2. Thực hiện rà soát, quy hoạch, phát triển nhà trƣờng: Tham mưu với địa 

phương tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ 

thông mới ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGD ĐT ngày 26/12/2018 

(CTGDPT 2018) 

 3. Nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục 

 - Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 về việc tăng 

cường công tác quản lí và nâng cao đạo đức nhà giáo. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại đội 

ngũ giáo viên đủ về số lượng theo định mức để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đủ về thành 

phần để thực hiện dạy học các môn học theo quy định của chương trình đảm bảo phù 

hợp với việc rà soát, sắp xếp hợp lí hệ thống, quy mô lớp; 

 - Thực hiện bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản để chuẩn bị sẳn sàng cho việc triển 

khai CTGDPT 2018; bồi dưỡng nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ cho giáo viên 

đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

đối với giáo viên tiểu học; dự kiến phân công giáo viên dạy học lớp 1 năm học 2020-

2021 để tập trung bồi dưỡng, đảm bảo 100% giáo viên dạy học lớp 1 theo chương trình 

mới được bồi dưỡng trước khi thực hiện nhiệm vụ.   

4. Chuẩn bị sách giáo khoa theo chƣơng trình giáo dục phổ thông mới 

- Bộ GDĐT tổ chức thẩm định và phê duyệt sách giáo khoa theo CTGDPT 2018, 

trước hết là sách giáo khoa lớp 1; tham mưu với địa phương biên soạn, thẩm định và tổ 

chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong CTGDPT 2018; 

- Tổ chức tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý sử dụng sách giáo khoa lớp 1; hoàn 

thành các điều kiện chuẩn bị triển khai chương trình lớp 1 theo CTGDPT 2018; tổ chức 

biên soạn, thẩm định và thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong CTGDPT 2018. 

5. Chú trọng đổi mới công tác quản lí, quản trị trƣờng học theo hƣớng đẩy 

mạnh phân cấp quản lí, tăng cƣờng quyền tự chủ của nhà trƣờng trong việc thực 
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hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trƣờng, gắn 

với trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cơ sở giáo dục  

- Nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin trong dạy học và quản lí giáo dục; tích cực và nâng cao hiệu quả trong công tác 

truyền thông. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, 

đạo đức nhà giáo. Khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục tiểu học. Đôn đốc kiểm tra, 

giám sát trong công tác điều hành, quản lí, tổ chức các hoạt động dịch vụ giáo dục của 

nhà trường nhằm đảm bảo vệ sinh, an toàn, chất lượng; 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có chất lượng Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH 

ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện CT GDPT hiện hành theo định hướng phát triển 

năng lực và phẩm chất học sinh, chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục 

nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo. Tổ chức thực hiện nội dung dạy học theo hướng tiếp cận 

định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy, phương 

pháp học và nâng cao chất lượng đánh giá học sinh; vận dụng phù hợp những thành tố 

tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, 

hiệu quả giáo dục; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ, tin học theo 

CTGDPT 2018. 

6. Tăng cƣờng nền nếp, kỷ cƣơng, nâng cao chất lƣợng, hiệu quả các hoạt 

động giáo dục trong nhà trƣờng. Chú trọng kết hợp dạy chữ với dạy ngƣời, giáo 

dục ý thức, trách nhiệm của công dân đối với gia đình - nhà trƣờng - xã hội cho học 

sinh. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp 

điều kiện của địa phƣơng. 

Tăng cường an ninh, an toàn trường học, tích cực phòng/chống xâm hại và bạo 

lực học đường; chú trọng xây dựng văn hóa học đường trong môi trường giáo dục; tăng 

cường giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; nâng cao ý thức 

trách nhiệm nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo 

dục; xây dựng cơ chế phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong giáo dục đạo 

đức, nhân cách cho học sinh. Bảo đảm thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thể 

chất, y tế trường học; Tiếp tục phát động phong trào học bơi và phòng, chống đuối nước 

cho học sinh. 

II. Nhiệm vụ cụ thể 

1. Thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và phong trào thi đua. 

11. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu 

cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm 

gương đạo đức, tự học và sáng tạo", tập trung các nhiệm vụ: 

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm 

chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, 

cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các 

biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo. Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể 

về từng nội dung để triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Năm học 2019-2020, nhà trường 

tiếp tục quan tâm xây dựng và nhân điển hình những tấm gương nhà giáo “Sáng về đạo 
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đức, sâu về chuyên môn, sắc về nghiệp vụ” góp phần nâng cao chất lượng toàn diện đội 

ngũ giáo viên cấp tiểu học để mỗi thầy cô giáo thực sự là tấm gương sáng cho học sinh 

noi theo, theo dõi ghi sổ người tốt, việc tốt thường xuyên nhằm tuyên dương những cá 

nhân điển hình trong giảng dạy và học tập; 

1.2. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của phong trào thi đua “ Xây dựng 

trường học thân thiện, học sinh tích cực” và chú trọng các hoạt động: 

- Thực hiện lồng ghép giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các 

môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường. Chủ 

động kết hợp với gia đình và cộng đồng trong giáo dục đạo đức kĩ năng sống cho học 

sinh; 

- Đẩy mạnh phong trào xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp thân thiện và an toàn 

đồng thời tổ chức các nội dung giáo dục truyền thống qua các trò chơi dân gian, hát dân 

ca, các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, các hoạt động văn hoá, thể thao, hoạt động 

giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện của nhà trường và địa 

phương; 

- Hướng dẫn học sinh có năng lực tự quản, chủ động tổ chức, điều khiển các hoạt 

động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; 

- Thực hiện tốt nội quy, quy định của đơn vị, đảm bảo ngày giờ công trong công 

tác, chấp hành tốt mọi nhiệm vụ khi được phân công và thực hiện tốt quy chế dân chủ 

trong hoạt động chuyên môn; 

- Tiếp tục đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống vào nhà trường. Tổ chức các 

hoạt động vui chơi, giải trí, các hoạt động văn hoá, thể thao, giáo dục bơi, trò chơi dân gian, hát 

dân ca, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá, sinh hoạt tập thể phù hợp với điều 

kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn HS chơi có hiệu quả và an toàn sân chơi 

ngoài trời; 

- Tổ chức lễ khai giảng (với cả phần lễ và phần hội) gọn nhẹ, vui tươi, tạo không khí 

phấn khởi cho HS bước vào năm học mới; 

- Tổ chức "Tuần làm quen" đầu năm học mới đối với lớp 1 nhằm giúp HS thích nghi với 

môi trường học tập mới và cảm thấy vui thích khi được đi học; 

- Tổ chức lễ ra trường trang trọng, tạo dấu ấn sâu sắc cho HS hoàn thành chương trình 

tiểu học trước khi ra trường.  

2. Thực hiện chƣơng trình giáo dục 

2.1. Thực hiện chƣơng trình, kế hoạch giáo dục 

Chỉ đạo chuyên môn, tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng và thực hiện kế hoạch 

giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh. 

- Điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lí nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu 

giáo dục tiểu học, phù hợp với đối tượng học sinh, đồng thời từng bước thực hiện đổi 

mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh theo 

hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; 

- Thực hiện lồng ghép các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh; giáo dục Quốc phòng và An ninh; giáo dục an toàn giao thông trong một số 
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môn học và hoạt động giáo dục. Khuyến khích các trường có điều kiện tham khảo những 

nội dung giáo dục tiên tiến của các mô hình giáo dục hiện đại để đưa vào kế hoạch giáo 

dục nhà trường một cách phù hợp với thực tế địa phương; 

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn 

chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT 

ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT 

ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu 

học; Công văn số 2449/BGDĐT-GDTH ngày 27/5/2016 về việc khắc phục tình trạng 

chạy trường, chạy lớp; Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Hải Dương Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh và 

các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, 

học thêm;  

Hiệu trưởng ký cam kết với Phòng giáo dục; giáo viên ký cam kết với Hiệu trưởng 

không dạy thêm, học thêm trái quy định (mỗi giáo viên thực hiện  một bản cam kết 

riêng); 

- Thực hiện thời gian năm học theo Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 

26/7/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 

2019 - 2020. 

2.2. Tiếp tục 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 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT; 

- Trên cơ sở đánh giá kết quả hai năm thực hiện Thông tư 22, nhà trường tập huấn 

cho giáo viên và chỉ đạo rút kinh nghiệm, tiếp tục thực hiện đánh giá học sinh nghiêm 

túc và đúng quy định; 

- Áp dụng phần mềm quản lý đánh giá học sinh, tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin, sử dụng phần mềm quản lí kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm 

áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh và 

đổi mới phương pháp dạy học. 

- Thực hiện nghiêm bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học, kiên quyết không để 

học sinh “ngồi nhầm lớp”, không để học sinh bỏ học giữa chừng; 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. 

2.3. Thực hiện nâng cao chất lƣợng dạy học tiếng Anh, Tin học 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc dạy học tiếng Anh và Tin học để chuẩn bị cho 

việc triển khai các môn học này với tư cách là môn học bắt buộc trong chương trình giáo 

dục phổ thông mới, góp phần tích cực vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo 

điều kiện để hội nhập sâu với khu vực và quốc tế. 

* Dạy học môn tiếng Anh 

- Tiếp tục triển khai Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học ban hành theo 

Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Công văn 
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số 4329/BGDĐT-GDTH ngày 27/6/2013 của Bộ GD&ĐT về việc chấn chỉnh sử dụng 

SGK, tài liệu dạy tiếng Anh tiểu học và các văn bản khác của Bộ GD&ĐT; 

- Triển khai dạy học môn Tiếng Anh 4 tiết/tuần cho học sinh các lớp 3;4; 5; dạy 

Tiếng Anh theo Đề án Victoria cho học sinh khối lớp 1, 2. 

Động viên giáo viên và học sinh tổ chức cho học sinh giao lưu kể chuyện bằng 

tiếng Anh; Giao lưu Festiaval tiếng Anh; 

 * Tổ chức dạy học môn Tin học  

- Tiếp tục tổ chức dạy học môn Tin học các lớp 4 theo tinh thần chỉ đạo tại Công 

văn số 3031/BGDĐT-GDTH ngày 17/7/2017 của Bộ GDĐT; 

2.4. Thực hiện GD đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn  

 * Đối với trẻ khuyết tật  

- Nhà trường điều tra, huy động trẻ khuyết tật ra lớp học hòa nhập, xây dựng, triển 

khai thực hiện Kế hoạch giáo dục người khuyết tật của địa phương; 

 - Thực hiện Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Quy 

định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật. Nắm chắc số liệu trẻ em khuyết tật 

trong độ tuổi tiểu học, huy động tối đa số trẻ khuyết tật học hòa nhập. Quản lý tốt hồ sơ 

học sinh khuyết tật, yêu cầu có đủ hồ sơ theo quy định và được theo dõi đánh giá sự tiến 

bộ, hòa nhập theo đúng các văn bản hướng dẫn.  

 * Đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn  

Thực hiện theo Thông tư số 39/2009 ngày 19/12/2009 của Bộ GDĐT ban hành 

quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

2.5. Chỉ đạo đổi mới phƣơng pháp dạy học 

Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học phù hợp: giáo viên cần vận dụng linh hoạt, 

biết kết hợp các phương pháp với nhau mới đạt hiệu quả. Thực hiện soạn giảng theo 

chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học. Đảm bảo dạy học phân hoá, tích hợp nội dung 

giáo dục và bảo vệ môi trường, chú trọng giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống cho 

học sinh thông qua các môn học và các hoạt động giáo dục. 

- Tiếp tục thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” (PP-BTNB) theo Công văn 

số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 của Bộ GDĐT; xây dựng, hoàn thiện các tiết 

dạy, bài dạy, 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, hướng tới việc thành 

lập các phòng hỗ trợ thí nghiệm trong nhà trường; 

- Triển khai có hiệu quả dạy học Mĩ thuật theo Công văn số 2070/BGDĐT-GDTH 

ngày 12/5/2016 của Bộ GDĐT. Công văn số 1086/SGDĐT-GDTH ngày 29/8/2016 của 

Sở GDĐT về việc triển khai dạy học tài liệu Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng 

lực học sinh tiểu học.   

 - Tiếp tục thực hiện dạy học Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục. 

2.6. Chỉ đạo nâng cao chất lƣợng dạy học buổi 2/ ngày 

- Lựa chọn nội dung dạy học buổi 2 phù hợp với đối tượng học sinh từng lớp; 

- Tập trung vào thực hành kiến thức đã học, giúp đỡ học sinh hoàn thành bài tập 

ngay tại lớp; 
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- Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động thực tế tại địa phương nhằm hỗ trợ 

cho việc học tập; 

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp; 

- Chỉ đạo dạy học theo đối tượng học sinh trong những tiết buổi 2; 

2.7. Chỉ đạo nâng cao chất lƣợng vở sạch- chữ đẹp 

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào vở sạch chữ đẹp của nhà trường. Rèn phát âm 

chuẩn phụ âm l/n trong giáo viên và học sinh. 

2.8. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa 

- Nhà trường kết hợp các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cùng với các hoạt 

động sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoại khóa. Tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt 

động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của 

Bộ GDĐT ban hành quy định về Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động 

giáo dục ngoài giờ chính khóa cũng như các văn bản chỉ đạo hiện hành của Sở GD&ĐT. 

- Tổ chức cho học sinh thực hiện lao động dọn vệ sinh trường và các công trình 

công cộng trong khuôn viên nhà trường nhằm hình thành ở các em những phẩm chất của 

người lao động mới: Yêu lao động, quý trọng người lao động, giúp các em có được các kỹ 

năng lao động phục vụ cho sinh hoạt và chuẩn bị cho học sinh các kỹ năng lao động cần 

thiết trong tương lai.  

- Tập trung vào các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, giáo dục 

giá trị sống, kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực, ý thức 

giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp; thực hiện tốt giáo dục thực hành tâm lí học đường 

cho học sinh, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe và làm quen với một số nghề truyền 

thống ở địa phương; chỉ đạo giáo viên tăng cường tự học, tự bồi dưỡng kiến thức, năng 

lực giảng dạy, năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho cán bộ, giáo 

viên;  

2.9. Chỉ đạo tổ chức bán trú cho học sinh 

Nhà trường tham mưu; tích cực tuyên truyền với cấp ủy Đảng, chính quyền địa 

phương, huy động mọi nguồn lực và theo nhu cầu của phụ huynh để tổ chức bán trú, nhà 

trường hợp đồng với gia đình bác Kỳ tổ chức cho học sinh ăn bán trú đảm bảo công tác 

vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức nghỉ trưa cho học sinh một cách hợp lý, có thể tổ 

chức các hoạt động như: xem phim, tivi, đọc sách, tham gia các trò chơi dân gian,…cùng 

với nghỉ trưa trong thời gian giữa hai buổi học giúp các em phát triển toàn diện về thể 

chất và năng lực. 

2.10. Tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh  

- Trong các ngày sinh hoạt tập thể như 20/11; 26/3; trung thu … nhà trường kết 

hợp cùng đoàn đội tổ chức các hoạt động giáo dục, giao lưu, các sân chơi trí tuệ bổ ích 

và thân thiện nhằm phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực như: Liên hoan Tiếng 

hát dân ca giáo viên và học sinh tiểu học, Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông; Giao 

lưu Tiếng Việt của chúng em, Câu lạc bộ tiếng Anh, Tin học, tổ chức đêm hội trăng 

rằm…trên tinh thần tự nguyện tham gia của học sinh và nhà trường; 

3. Đổi mới phƣơng pháp, hình thức tổ chức dạy học 

3. 1. Đổi mới phƣơng pháp dạy học  



 16 

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục 

theo Quyết định số 2222/QĐ-BGDĐT ngày 01/7/216 về việc ban hành Kế hoạch triển 

khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục;  

- Tiếp tục triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo hướng dẫn tại Công văn 

số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013; Công văn số 1319/SGDĐT- GDTH ngày 

02/10/2013 về Hướng dẫn triển khai áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào dạy 

học môn TN-XH và môn Khoa học trong trường tiểu học của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Tiếp tục triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới theo Công văn số 

2070/CV BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai 

dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở tiểu học; 

- Tiếp tục triển khai chương trình thí điểm Tiếng Anh thực hiện Đề án theo Quyết 

định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 của Bộ giáo dục và đào tạo. 

3.2. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trƣờng với 

thực tiễn cuộc sống   

- Thực hiện dạy học gắn kết giữa lí thuyết với thực hành; tăng cường các hoạt 

động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh.; thực hiện tốt 

công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc 

gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi 

khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông,… 

- Tiếp tục thực hiện dạy học gắn với di sản văn hóa theo Hướng dẫn số 73/HD-

BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

một cách thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo 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; 

- Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục thông qua di sản vào 

nhà trường. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, các 

hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên 

lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn 

học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động 

giáo dục ngoài giờ lên lớp; 

- Đăng ký và tổ chức từ 3 đến 5 mô hình học tập phù hợp với địa phương ví dụ 

như : Mô hình “Lớp học linh hoạt”; “Dạy Tập làm văn theo mô hình trải nghiệm”; 

“Nâng cao chất lượng dạy học môn Ngoại ngữ dưới hình thức sân khấu hóa, trải nghiệm 

sáng tạo”; “Đổi mới công tác quản lý chỉ đạo dạy và học thông qua chương trình”; “Nối 

vòng tay yêu thương”; “Mô hình trường học gắn với nghi lễ địa phương”; “Mô hình 

trường học gắn với đặc sản địa phương”; “Nhà trường gắn với liền với hoạt động lao 

động sản xuất”; mô hình “Thư viện thân thiện”,… 

4. Nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên 

4.1. Chỉ đạo nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chuyên môn 

- Chỉ đạo chuyên môn hoạt động có hiệu quả, đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo 

hướng tập trung vào những khó khăn, vướng mắc của GV, những bài dạy khó, những 

học sinh yếu, bồi dưỡng, phát hiện học sinh có năng khiếu...; 
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- Lựa chọn và thực hiện có hiệu quả các chuyên đề, hội thảo. Viết và áp dụng kinh 

nghiệm sáng kiến có hiệu quả. Tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 

cấp trường; 

- Động viên giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn qua mạng thông tin trực 

tuyến, “Trường học kết nối”. 

4.2. Đổi mới công tác bồi dƣỡng giáo viên và đánh giá giáo viên theo chuẩn 

giáo viên phổ thông 

- Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng 

yêu cầu về chất lượng. Chú trọng bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí và giáo 

viên về nội dung, quan điểm đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo cấp học nói chung, công 

tác chỉ đạo và quản lý việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng nói riêng; 

- Tiếp tục quan tâm đánh giá và bồi dưỡng nâng cao năng lực theo chuẩn giáo 

viên phổ thông theo thông tư 20, bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới 

quản lý chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học; 

- Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo chương trình bồi dưỡng thường 

xuyên giáo viên tiểu học( ban hành theo Thông tư số 32/2011/TT- BGD ĐT ngày 

08/8/2012) và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học( ban hành theo 

Thông tư số 26/2012/TT- BGD ĐT ngày 10/7/2013). 

5. Đổi mới công tác quản lí và nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên 

Tích cực đổi mới công tác quản lí, thực hiện đúng các quy định về quản lí tài 

chính trong các trường tiểu học; các quy định tại Công văn số 5453/BGDĐT-VP ngày 

02/10/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; Thông tư số 

29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GDĐT ban hành quy định về việc tài trợ 

cho các cơ sở giáo dục; 

Thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn về thu chi tài chính hiện hành như 

hướng dẫn số 2082/HD-LN ngày 15/11/2016 về thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi 

phí học tập; quản lý, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Công văn số 538/SGD&ĐT-KHTC ngày 16/5/2017 của 

Sở GD&ĐT Hải Dương về hướng dẫn thu, chi tiền học 2 buổi/ ngày; Thông tư số 

17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Chỉ thị 

5105/CT-BGDĐT  ngày 03/11/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm 

đối với giáo dục tiểu học; Công văn số 2449/BGDĐT-GDTH ngày 27/5/2016 về việc 

khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp; Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 

10/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Ban hành Quy định về dạy thêm, học 

thêm trên địa bàn tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về chấn 

chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm; 

- Thực hiện có hiệu quả chủ trương phân cấp quản lí, giao quyền tự chủ cho cơ sở; 

thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục, thực hiện nghiêm túc chế độ báo 

cáo định kì và đột xuất; 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí; thực hiện linh 

hoạt chế độ báo cáo nhanh bằng thư điện tử nhằm thu thập và quản lí thông tin kịp thời, 

thông suốt giữa các cấp quản lí giáo dục từ sở, phòng và cơ sở giáo dục; ứng dụng công 
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nghệ thông tin trong quản lí, đánh giá học sinh tiểu học; sử dụng sổ điểm điện tử; sử 

dụng các hệ thống thông tin quản lý, thống kê, báo cáo theo quy định của Bộ GD&ĐT; 

- Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục tiểu học, nhất là trong công 

tác kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, 

khen thưởng học sinh cuối năm, “làm đẹp” hồ sơ, học bạ học sinh,...; 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học 

Thực hiện công tác kiểm tra chuyên môn và theo dõi các hoạt động chuyên môn, 

đặc biệt quan tâm kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá học sinh theo 

chuẩn kiến thức, kĩ năng và theo đánh giá theo thông tư 22. 

6. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học; nâng cao chất lƣợng 

giáo dục và xây dựng trƣờng chuẩn quốc gia; thƣ viện  trƣờng học tiên tiến; kiểm 

định chất lƣợng 

6.1. Duy trì, nâng cao chất lƣợng phổ cập giáo dục tiểu học 

- Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định 

về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ 

cập giáo dục, xóa mù chữ; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập 

giáo dục, xóa mù chữ; 

- Nhà trường thực hiện nghiêm túc công tác PCGDTH, hoàn thành các hồ sơ về 

PCGD theo quy định. Làm tốt việc tự kiểm tra và lập hồ sơ trình UBND huyện kiểm tra, 

công nhận; 

- Duy trì và đảm bảo bền vững chất lượng phổ cập giáo dục duy trì giữ vững mức  

mức độ 3 năm 2019; 

- Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, quản 

lí số liệu về PCGDTH. 

6.2. Xây dựng, phát triển nhà trƣờng đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2và kiểm 

định chất lƣợng  

- Nhà trường xây dựng kế hoạch chỉ tiêu phấn đấu chất lượng dạy và học căn cứ 

Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và kiểm 

định chất lượng; 

- Làm tốt công tác tham mưu với địa phương xây nhà đa năng, khu hiệu bộ, tạo 

điều kiện về CSVC đảm bảo đủ điều kiện trường đạt chuẩn mức độ 2 và giữ vững kiểm 

định chất lượng mức độ 3. 

6.3. Công tác xây dựng thƣ viện xuất sắc 

- Nhà trường chỉ đạo kiểm tra, rà soát về cơ sở vật chất, số đầu sách ... đảm bảo 

tiến tới thư viện đạt thư viện xuất sắc; 

- Nâng cao hiệu qủa hoạt động của thư viện, thiết bị trường học; 

- Triển khai xây dựng mô hình thư viện xanh, thư viên thân thiện trong trường học 

đạt hiệu quả; 

- Thực hiện tốt mô hình “Thư viện xanh”, “Thư viện thân thiện”, ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quản lí và tổ chức hoạt động thư viện phù hợp thực tế. Phát huy tối đa hiệu quả 

hoạt động của thư viện để xây dựng tốt phong trào đọc sách trong mỗi lớp học tạo điều kiện tốt 
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nhất để CBGVNV và HS được đọc sách, nghiên cứu tài liệu thường xuyên, góp phần nâng cao 

chất lượng giáo dục toàn diện ( hoạt động của mô hình Thư viện xanh”, “ Thư viện thân thiện” 

là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua của cán bộ phụ trách thư viên và của giáo viên chủ 

nhệm. 

- Chi đạo việc làm và sử dụng đồ dùng hiệu quả, thi làm đồ dùng cấp trường. 

6.4. Xây dựng môi trƣờng học đƣờng an toàn, thân thiện 

Nhà trường xây dựng các kế hoạch thực hiện xây dựng môi trường học đường an 

toàn, thân thiện theo đúng các văn bản chỉ đạo của các cấp: 

- Quyết định 1299/QĐ-TTg  ngày 3/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”; 

- Quyết định 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong 

trường phổ thông; 

- Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Công văn số 976/SGDĐT-CTTT ngày 12/7/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực 

hiện công tác xã hội trong trường học; 

- Công văn số 282/BGDĐT-CTHSSV ngày 25/1/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học. 

Đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng trường, lớp xanh - sạch - đẹp, an toàn và 

thân thiện; đủ nhà vệ sinh sạch sẽ, phù hợp cho học sinh và giáo viên, có chỗ vệ sinh cho 

học sinh khuyết tật. Tăng cường giáo dục học sinh ý thức giữ gìn nhà vệ sinh trong trường 

học, vệ sinh cá nhân… 

7. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục, ứng dụng công nghệ thông 

tin trong chuyên môn 

- Chỉ đạo đổi mới công tác quản lý có hiệu quả thiết thực cần khai thác triệt để các 

phương tiện hiện đại và khoa học tiên tiến vào công tác quản lý đặc biệt hệ thống trang 

Web của nhà trường; 

- Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học của CBGV, Sử dụng các phần 

mềm quản lý thư viện, quản lý điểm, phần mềm phổ cập để đáp ứng nhu cầu quản lí 

chung của ngành; 

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học, chỉ đạo giáo viên áp dụng các phần 

mềm vào dạy học. 

- Tiếp tục đẩy mạnh 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 triển 

giáo dục. Tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với 

các chủ trương đổi mới về giáo dục tiểu học; xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp 

chặt chẽ với các cơ quan báo, đài địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để 

định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội;  

- Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các 

hoạt 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, tạo sức lan tỏa 

sâu rộng trong cộng đồng, tuyên truyền về chương trình sách giáo khoa mới; mỗi cán bộ 
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quản lý, giáo viên, nhân viên thận trọng khi sử dụng mạng xã hội và việc kiểm chứng 

thông tin; 

8. Chuẩn bị các điều kiện thực hiện Chƣơng trình giáo dục phổ thông mới 

- Nhà trường tích cực, chủ động triển khai thực hiện Công văn số 2303/KH-

UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai chương 

trình giáo dục phổ thông tỉnh Hải Dương.  

- Tham mưu với các cấp ủy, chính quyền, địa phương để xây dựng và thực hiện kế 

hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để thực hiện 

Chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ lớp 1 năm học 2020-2021. 

- Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng giáo viên dạy các khối lớp, ưu tiên cho 

khối lớp 1 vì đây là khối lớp đầu tiên trong cấp học phổ thông thực hiện Chương trình, 

sách giáo khoa mới. 

- Duy trì 100% học sinh học 2 buổi/ ngày để tránh những bất cập khi thực hiện 

Chương trình giáo dục phổ thông mới vì đối với cấp tiểu học Chương trình GDPT mới 

được thiết kế dạy học 2 buổi/ngày. 

- Chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện quy trình chọn sách giáo khoa 

theo thẩm quyền được quy định; tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu về nội dung giáo 

dục địa phương theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. 

- Xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường triển khai kế 

hoạch tập huấn cho các đối tượng thực hiện CTGDPT 2018. Phối hợp chặt chẽ với các 

cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; chọn cử đội ngũ 

giáo viên cốt cán đảm bảo số lượng và chất lượng để thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo 

viên và ưu tiên cho giáo viên đảm nhiệm dạy khối lớp 1 vì đây là khối lớp đầu tiên trong 

cấp học phổ thông thực hiện CTGDPT 2018. Từ đó, hướng dẫn giáo viên tham gia 

tổ/nhóm chuyên môn cùng xây dựng kế hoạch cá nhân, kịp thời phát hiện thuận lợi, khó 

khăn và đề xuất những biện pháp giải quyết khó khăn về chuyên môn, nghiệp vụ khi 

thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới. 

9. Một số hoạt động giáo dục khác 

- Công tác kiểm tra: Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng công tác kiểm tra nội bộ 

của đơn vị. Phối hợp với Công đoàn cơ sở nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ 

trường học, công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

- Tổ chức các Hội thi, cuộc giao lưu của giáo viên, học sinh theo kế hoạch chỉ đạo 

của Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Chỉ đạo Đoàn thanh niên, thực hiện đồng bộ công tác Đội Thiếu niên tiền phong, 

Nhi đồng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục của nhà trường. xây dựng kế hoạch hoạt 

động GDNGLL đa dạng về hình thức, phong phú thiết thực về nội dung, tổ chức hội 

khỏe Phù Đổng cấp trường.  

- Công tác tổ chức chuyên đề   

Tham dự và tổ chức tốt chuyên đề các cấp 

- Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy mạnh công tác XHH, 

chăm lo giáo dục đạo đức học sinh. 
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- Công tác thi đua: Kết hợp công đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt – học 

tốt, thực hiện đăng ký thi đua và kiểm tra đánh giá thi đua các đơn vị theo đúng hướng 

dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện và Sở GD&ĐT. 

- Công tác thông tin báo cáo: Thực hiện nghiêm túc và chất lượng công tác thống 

kê, báo cáo các kỳ theo quy định và báo cáo hàng tháng. 

III. Các chỉ tiêu phấn đấu năm học 2019-2020 

1. Tập thể 

- Chi bộ đảng: Chi bộ trong sạch vững mạnh; có 2-3 đảng viên được Đảng uỷ xã tặng 

khen. ( theo chỉ tiêu đại hội chi bộ nhiệm kỳ) 

- Trường: Tập thể Lao động xuất sắc; đơn vị đạt chuẩn cơ quan văn hóa 

 + Phấn đấu Trường chẩn Quốc gia mức độ 2; 

 + KĐCLGD: Giữ vững cấp độ 3; 

 + Thư viện: Phấn đấu thư viện trường học xuất sắc 

 + Phong trào XD trường học TT, HSTC: XL xuất sắc; 

- Công đoàn đạt danh hiệu: Vững mạnh; 

- Chi đoàn đạt danh hiệu: Vững mạnh; 

- Liện đội đạt danh hiệu: Liên đội Vững mạnh xuất sắc; 

- Công tác Đội: Xếp thứ   3 /18 trường 

- Công tác phổ cập: đạt PCGDTH mức độ 3 

- Tỉ lệ học sinh tham gia ăn bán trú đạt 20-30 % 

- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua của huyện: Xếp thứ  2/18 trường. 

- Lớp xuất sắc: 18/24 lớp;  tỉ lệ 75%;  Lớp Tiên tiến: 6/24 lớp;  tỉ lệ 25% 

- Số chi đội mạnh: 13/13 ; Tỉ lệ: 100% 

2. Cá nhân 

* GV 

- Giáo viên dạy giỏi cấp trường 20 Đ/c; Cấp huyện: 2 Đ/c,   

- Lao động tiên tiến: 29 đ/c; 

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 5 đ/c; 

-  100% GV được đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp GVPT, trong đó xếp loại tốt đạt 

45% trở lên, không có GV xếp loại chưa đạt; 

- Đánh giá chuẩn hiệu trưởng: xếp loại Tốt; 

- 100% GV được xếp loại khá, tốt về BDTX; 

- SK được xếp loại: 24 Cấp trường; 4 cấp huyện; 1 cấp ngành(SGD);  

* Học sinh 

- HS được Hiệu trưởng khen thưởng:  555/794 tỉ lệ : 70% 

- HS hoàn thành chương trình lớp học: 789/ 794 tỉ lệ : 99,4% 

- HS hoàn thành chương trình Tiểu học:  131/131 tỉ lệ: 100% 

- Các cuộc thi- Giao lưu: Tham dự đầy đủ các hội thi, giao lưu do huyện, sở tổ 

chức và đứng vị trí tốp đầu trong toàn huyện. Trong đó có từ 3-5 học sinh tham dự hội 

thi và giao lưu cấp tỉnh và cấp quốc gia. 
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3. Chất lƣợng giáo dục  

3. 1. Chất lƣợng giáo dục: 

Khối Sĩ số HSKT 
Số HS 

tính 

Đánh giá thường 

xuyên các môn 

học 

Đánh giá định 

kỳ các môn học 
Năng lực Phẩm chất 

Hoàn thành trở 

lên 

Hoàn thành trở 

lên 
Đạt trở lên Đạt trở lên 

SL % SL % SL % SL % 

1 175 1 174 172 98,9 2 1,1 172 98,9 172 98,9 

2 207   207 206 99,5 1 0,5 206 99,5 206 99,5 

3 143 2 141 140 99,3 1 0,7 140 99,3 140 99,3 

4 142 1 141 140 99,3 1 0,7 140 99,3 140 99,3 

5 131   131 131 100,0 0 0,0 131 100,0 131 100,0 

+ 798 4 794 789 99,4 5 0,6 789 99,4 789 99,4 

* Môn học và các hoạt động giáo dục: 

Môn học và hoạt động giáo 

dục 
Số HS 

Kết quả 

Hoàn thành Chƣa hoàn thành 

Số lƣợng % Số lƣợng % 

Tiếng Việt 794 790 99,5 4 0,5 

Toán 794 791 99,6 3 0,4 

TNXH (Khoa học) 794 794 100,0 0 0,0 

Lịch sử và Địa lý 272 272 100,0 0 0,0 

Ngoại ngữ 794 794 100,0 0 0,0 

Đạo đức 794 794 100,0 0 0,0 

Âm nhạc 794 794 100,0 0 0,0 

Mĩ thuật 794 794 100,0 0 0,0 

Thủ công (Kỹ thuật) 794 794 100,0 0 0,0 

Thể dục 794 794 100,0 0 0,0 

3.2. Chỉ tiêu về hoàn thành chƣơng trình lớp học, hoàn thành chƣơng trình tiểu 

học, vở sạch chữ đẹp, khen thƣởng: 

Khối Sĩ số 
HS 

KT 

Số HS 

tính 

Khen thưởng Vở sạch chữ đẹp 
HTCT lớp học 

( HTCTTH) 

SL % A % B % SL % 

1 175 1 174 
130 75 

143 82 31 18 172 98,9 

2 207 
 207 

150 72 
170 82 37 18 206 99,5 

3 143 2 141 
95 67 

115 82 26 18 140 99,3 

4 142 1 141 
95 67 

115 82 26 18 140 99,3 

5 131 
 131 

85 65 
107 82 24 18 131 100,0 

+ 798 4 794 555 70 650 82 144 18 789 99,4 

4. Đề nghị hình thức khen thƣởng 

Tập thể: Đề nghị UBND huyện tặng khen 

Cá nhân: Đề nghị UBND huyện tặng khen: 2 đ/c 
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C. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

I. Nhóm giải pháp tuyên truyền,  xây dựng khối đoàn kết, công tác xã hội hoá 

giáo dục. 

1. Đối với cán bộ giáo viên: 

- Làm cho CB, GV nắm rõ được nhiệm vụ năm học, mục tiêu phấn đấu của nhà 

trường năm học tới, thực tế kết quả giáo dục của nhà trường trong các năm học vừa qua. 

Từ đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể trong việc bồi dưỡng 

chuyên môn, nâng cao hiệu quả giảng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động giáo 

dục; 

- Phân công công tác phù hợp với  yêu cầu công việc, khả năng và điều kiện cụ 

thể của từng thành viên trong hội đồng, tạo nên sự đồng thuận, phát huy năng lực vốn có 

của mỗi CB, GV, NV; 

- Các đoàn thể nhà trường, các CB, GV nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, 

gương mẫu, đoàn kết, đấu tranh phê và tự phê. Xây dựng khối đoàn kết thống nhất. Tìm 

ra các giải pháp thiết thực hiệu quả để đưa mục tiêu phấn đấu trở thành công việc đạt kết 

quả thực sự. 

2. Đối với điạ phƣơng và phụ huynh học sinh: 

- Tuyên truyền tới lãnh đạo địa phương, phụ huynh học sinh về mục tiêu  phát 

triển của nhà trường. Vận động sự hỗ trợ của địa phương và phụ huynh học sinh nâng 

cao  điều kiện cơ sở vật chất  phục vụ tốt cho dạy và học; 

- Tham mưu với chính quyền địa phương có kế hoạch xây dựng và trang bị các 

điều kiện để nhà trường đạt Chuẩn mức độ II trong thời gian tới; 

II. Nhóm giải pháp duy trì và nâng cao điều kiện cơ sở vật chất trƣờng học 

Các biện pháp tăng cường cơ sở vật chất 

- Rà soát các chỉ tiêu, tham mưu với Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục tu 

sửa, xây dựng chỉnh trang phòng học, phòng chức năng, sân chơi bãi tập và công trình 

vệ sinh, trang trí bảng biểu, lớp học, khuôn viên, xây dựng khu nhà đa năng. Phấn đấu 

trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; 

- Tổ chức tốt việc bảo quản, tu sửa CSVC. Mọi tài sản của trường đều giao trực 

tiếp cho từng bộ phận và cán bộ GV trực tiếp quản lý sử dụng. Việc bảo quản CSVC 

chung giao cho bảo vệ nhà trường; 

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. 

Tập thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường tự giác phấn đấu nâng cao chất lượng 

toàn diện trong giáo viên và học sinh; 

- Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục đảm bảo tốt cơ sở vật chất cho dạy và 

học. Nhà trường vận động cha mẹ học sinh cùng tham gia trang trí lớp học đảm bảo 

trường học thân thiện. 

III. Nhóm giải pháp tham mƣu với địa phƣơng, cha mẹ học sinh tổ chức ăn 

bán trú 

+ Tìm nguồn kinh phí tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức ăn bán 

trú cho học sinh; 
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+ Thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo, học hỏi kinh nghiệm của các trường Tiểu 

học,  đảm bảo yêu cầu, phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường để tổ chức ăn bán 

trú cho học sinh; 

+ Tham mưu, tuyên truyền rộng rãi tới các bậc phụ huynh học sinh về việc ăn bán 

trú tại trường để nhận được sự ủng hộ cao hơn của cha mẹ học sinh trong công tác này. 

+ Hợp đồng, kí cam kết về tổ chức ăn bán trú cho học sinh với gia đình bác Kỳ, 

đảm bảo tổ chức ăn bán trú cho các cháu đảm bảo đúng quy định. 

IV. Nhóm giải pháp nâng cao chất lƣợng các hoạt động chuyên môn. 

1. Tổ chức công tác bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ. 

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Phòng Giáo dục & Đào tạo và kế hoạch của 

nhà trường về công tác bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên hè và trong năm học 2019-

2020. 

- Ban chuyên môn, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng căn cứ theo kế 

hoạch của PGD và căn cứ thực tế của nhà trường, trình độ khả năng chuyên môn của 

giáo viên. Đảm bảo thời lượng và chất lượng theo yêu cầu, nhằm nâng cao năng lực và 

nghiệp vụ cho CB, GV; 

- Tham dự đầy đủ và đúng thành phần các đợt hội thảo và CĐ các môn học cấp 

cụm theo đúng lịch chỉ đạo của phòng GD & ĐT; 

- Thường xuyên nghiên cứu nội dung, chương trình của môn học, cùng tham gia 

hội thảo thống nhất bàn bạc phương pháp giảng dạy các môn học được tổ chức CĐ đó; 

- Chỉ đạo các tổ CM xây dựng và có kế hoạch cụ thể cho việc tổ chức các CĐ 

trong từng tháng. 

2. Nâng cao chất lƣợng hoạt động tổ chuyên môn, áp dụng tinh thần đổi mới 

giáo dục trong hoạt động chuyên môn. 

2.1. Tổ trưởng nêu cao tinh thần trách nhiệm. Thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt 

động cơ quan, nhiệm vụ tổ trưởng. Kiểm tra sát sao với mọi hoạt động của tổ viên, chất 

lượng hoạt động của GV - HS trong tổ. Có giải pháp kịp thời với những khó khăn trong 

quá trình giảng dạy và giáo dục của tổ viên. 

2.2. Tổ chức các buổi họp tổ có chất lượng, tránh ghi chép hình thức. 

  Tổ chuyên môn thảo luận  để xây dựng kế hoạch cụ thể trong các buổi họp nhằm 

nâng cao chất lượng giờ lên lớp, nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, tìm những phương 

án giải quyết tình huống có vấn đề trong giảng dạy, bàn bạc, thống nhất thực hiện; 

Các buổi họp tập trung xây dựng tiết dạy mẫu, dự giờ, rút kinh nghiệm giờ dạy 

của đồng nghiệp. 

2.3.  Nâng cao chất lượng các chuyên đề giảng dạy và tổ chức nghiên cứu bài học. 

Đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy, tránh làm hình thức. 

3. Hoạt động và giáo dục đạo đức cho học sinh 

+ Thực hiện tốt nội quy nhà trường, lớp học; 

+ Làm tốt công tác phối hợp giữa ba môi trường " Nhà trƣờng - gia đình - xã 

hội" với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường để giáo dục học sinh; 

+ Chỉ đạo dạy có chất lượng môn đạo đức hướng các em vận dụng kiến thức vào 

thực tế cuộc sống hàng ngày. Giáo dục thường xuyên ở lớp, giờ chào cờ, buổi sinh hoạt 
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tập thể, giáo dục 5 điều Bác Hồ dạy giúp học sinh hình thành kĩ năng, thói quen hành vi 

đạo đức. Giáo dục ý thức giữ gìn, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống quê hương đất 

nước, đoàn kết ngoan ngoãn, giúp đỡ nhau, tôn trọng, nghe lời thầy cô giáo và người lớn 

tuổi; 

+ Giáo viên tích hợp giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các 

môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng kĩ năng ứng xử văn hoá trong nhà trường và 

trong cộng đồng dân cư; 

+ 100% học sinh trong trường có thái độ lễ phép với người lớn tuổi, không nói 

bậy, chửi bậy, chấp hành tốt nội quy của trường; 

- Đẩy mạnh phong trào xây dựng, trang trí trường, lớp, xanh, sạch, đẹp, phù hợp 

tâm sinh lý lứa tuổi, tạo môi trường học tập thân thiện, hấp dẫn, an toàn và hiệu quả; 

- 100% giáo viên và học sinh trong nhà trường có ý thức bảo vệ tài sản và vệ sinh 

môi trường, cảnh quan nhà trường. 

4.  Thực hiện kế hoạch giáo dục 

 * Kế hoạch, thời gian năm học:  

Thực hiện Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020: 

* Thực hiện chƣơng trình giáo dục:  

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/ 2006/QĐ-

BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều chỉnh nội dung dạy học một 

cách hợp lí nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục tiểu học, phù hợp với đối tượng 

học sinh, đồng thời từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo 

hướng phát triển năng lực của học sinh theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-

GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh; 

 Thực hiện tích hợp dạy học và các nội dung giáo dục (bảo vệ môi trường; bảo vệ 

tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và 

bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương 

tích; phòng chống HIV/AIDS;...) vào các môn học và hoạt động giáo dục. Việc tích hợp 

cần đảm bảo tính hợp lí, hiệu quả, không gây áp lực học tập đối với học sinh và giảng 

dạy đối với giáo viên; 

Năm học 2019 – 2020 nhà trường chỉ đạo 100% các lớp học 2 buổi/ ngày ngay từ 

đầu năm. Đảm bảo học sinh học không quá 7 tiết / ngày ( sáng 4 tiết, chiều 3 tiết ). Tổng 

số tiết / tuần 35 tiết.  

5. Thực hiện chƣơng trình, sách, thiết bị dạy học 

* Chƣơng trình 

- Thực hiện nghiêm túc chương trình, SGK theo qui định của Bộ GD & ĐT; 

- Chuyên môn, tổ chuyên môn, giáo viên giảng dạy nghiên cứu kĩ nội dung 

chương trình, điều chỉnh hợp lý các môn học, xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với 

từng đối tượng học sinh, phù hợp với điều kiện giáo dục của địa phương, của mỗi khối 

lớp, theo đúng Quyết định số 16/2006/QĐ- BGD&ĐT ngày 5/5/2006 và công văn 896 

và theo hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học ở tiểu học của Bộ 
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trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo đúng công 

văn số 1047/SGD&ĐT – GDTH ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Sở giáo dục và đào tạo 

Hải Dương; 

- Thực hiện dạy ngoại ngữ từ lớp 1 đến lớp 5, thời lượng 4 tiết/ tuần đối với khối 

3; 4; 5 và 2 tiết / tuần đối với khối 1; 2. Dạy tin học tự chọn khối lớp 4, thời lượng 1 tiết/ 

tuần. Tổ chức dạy Tiếng Anh  cho khối 1 và 2 theo đề án VICTORIA; 

6. Tập trung nâng cao chất lƣợng đại trà, hạn chế lƣu ban đồng thời đẩy 

mạnh chất lƣợng mũi nhọn 

* Nâng cao hiệu quả việc đổi mới phƣơng pháp dạy học 

- Tiếp tục tăng cường bồi dưỡng CMNV cho đội ngũ GV, thành lập và kiện toàn 

đội ngũ cốt cán các môn học nhằm phát huy vai trò trong việc đẩy mạnh và nâng cao 

chất lượng các môn học; 

- 100% giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp trường và hội giảng, 100% Giáo 

viên tham dự các chuyên đề do tổ, trường và các cấp tổ chức; 

- Động viên các đồng chí giáo viên có trình độ cao đẳng tiếp tục học đại học nhằm 

nâng cao trình độ chuyên môn; 

- Đẩy mạnh việc tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ; 

 - Quán triệt chỉ thị nhiệm vụ năm học và các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm 

vụ năm học của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT tới toàn thể giáo viên; 

- Giáo viên trong nhà trường đăng kí thi đua: Danh hiệu lớp, cá nhân, chất lượng 

từng khối, từng lớp, kí cam kết phấn đấu chất lượng cuối năm ngay từ đầu năm; 

- Chỉ đạo có chất lượng việc học 2 buổi/ngày; 

- Tổ chức dạy học theo nhóm đối tượng học sinh ngay từ đầu năm, với tất cả các 

khối lớp. 

* Tiếp tục triển khai phƣơng pháp “Bàn tay nặn bột”  

Nhà trường chỉ đạo giáo viên đăng ký tiết dạy theo phương pháp “Bàn tay nặn 

bột” vào dạy học môn TN-XH và môn Khoa học ngay từ đầu năm, động viên giáo viên 

tổ chức các giờ học cho học sinh thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn 

giản, dễ thực hiện. 

* Tiếp tục triển khai dạy học Mĩ thuật theo phƣơng pháp mới 

Chỉ đạo giáo viên chủ động sắp xếp bài dạy theo tinh thần nhóm các bài học thành 

các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trình mĩ thuật phù hợp 

với tình hình thực tế, không nhất thiết phải tổ chức dạy nhiều tiết trong cùng một buổi. 

Chú ý sử dụng tài liệu “Dạy học Mĩ thuật dành cho giáo viên tiểu học” và sử dụng các 

quy trình của phương pháp mới để thực hiện các bài dạy. 

* Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả dạy học Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo 

dục 

Thực hiện chỉ đạo dạy  Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục theo Quyết định số 

2222/QĐ-BGDĐT ngày 01/7/216 về việc ban hành Kế hoạch triển khai dạy học Tiếng 

Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục.  

- Cử cán bộ GV Tham gia đầy đủ tập huấn tại Sở, phòng tổ chức; 
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- Chỉ đạo và tổ chức Hội thảo chuyên đề, sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn đặc biệt là 

tổ chuyên môn khối 1 để nâng cao trình độ, trao đổi kinh nghiệm và dạy minh họa khi 

chuyển sang mẫu bài mới; thường xuyên kiểm tra, trong quá trình thực hiện; phối hợp sử 

dụng kĩ thuật dạy học tích cực để tổ chức dạy học; điều chỉnh ngữ liệu phù hợp với địa 

phương; tăng cường sử dụng đồ dùng để dạy học, giải nghĩa từ và rèn luyện kỹ năng nói 

cho học sinh; căn cứ chuẩn kiến thức kĩ năng Bộ GD&ĐT đã ban hành để thiết kế đề 

kiểm tra đánh giá định kì theo yêu cầu của môn học. 

7. Tổ chức thực hiện tốt việc đánh giá xếp loại học sinh và tổ chức các kỳ 

kiểm tra định kỳ 

7. 1. Tổ chức việc thực hiện đánh giá xếp loại học sinh 

+ 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 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT. 

-  Việc đánh giá xếp loại học sinh phải dựa trên sự tiến bộ của các em tuyệt đối 

không đánh giá học sinh bằng cảm tính; 

- Đối với việc đánh giá học sinh giáo viên tuyệt đối không có biểu hiện so sánh 

giữa các học sinh, chê trách học sinh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, với bất kỳ động cơ 

nào; 

- Với học sinh lớp 1 trong 7  tuần đầu giáo viên đánh giá bằng lời kết hợp với 

khen trước lớp. Từ tuần 8 giáo viên nhận xét dựa vào sự tiến bộ của các em , lời nhận xét 

có thể bằng lời hoặc được ghi vào vở của học sinh. 

7. 2. Kiểm tra định kỳ 

 Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế các đợt kiểm tra định kỳ, lấy kết quả 

kiểm tra làm cơ sở đánh giá chất lượng dạy và học của thầy và trò. 

7. 3. Việc tiếp nhận, bảo quản và tổ chức ra đề  

Ra đề, bảo quản đề kiểm tra theo đúng các văn bản hướng dẫn 

7. 4.  Việc tổ chức kiểm tra 

 Việc tổ chức các kỳ kiểm tra phải được diễn ra nhẹ nhàng, tự nhiên, chu đáo 

tránh gây tâm lí căng thẳng đối với học sinh đặc biệt là học sinh lớp 1,2,3; 

Tham gia đầy đủ các hội thi, giao lưu của học sinh, giáo viên do Sở GD-ĐT, 

Phòng GD&ĐT tổ chức. 

7.5.  Thực hiện có chất lƣợng các đợt hội giảng, hội thảo chuyên đề, dự thi 

cán bộ  giáo viên và các hội thi khác 

* Chỉ đạo tổ chức tốt 2 đợt hội giảng trong năm 

- Đợt 1: Tổ chức hội giảng và hội thi giáo viên giỏi chào mừng ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20-11; 

- Đợt 2: Tổ chức hội giảng và hội thi giáo viên giỏi chào mừng ngày 8/3 và ngày 

26/3. 

* Tham dự và tổ chức chuyên đề các môn học 

- Tham dự đầy đủ và đúng thành phần các đợt hội thảo và CĐ các môn học cấp 

cụm theo đúng lịch chỉ đạo của phòng GD & ĐT; 
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- Thường xuyên nghiên cứu nội dung, chương trình của môn học, cùng tham gia 

hội thảo thống nhất bàn bạc phương pháp giảng dạy các môn học được tổ chức CĐ đó; 

- Chỉ đạo các tổ CM xây dựng và có kế hoạch cụ thể cho việc tổ chức các CĐ 

trong từng tháng; 

- Chỉ đạo tốt 3 đợt kiểm tra đánh giá xếp loại VSCĐ cấp trường. 

8.  Duy trì và tổ chức tốt các HĐ ngoài giờ lên lớp 

- Thực hiện múa hát tập thể, thể dục nhịp điệu giữa giờ theo đúng lịch, đúng qui 

định; 

- Ngoài các bài múa - TD bắt buộc NT chỉ đạo ban chấp hành đoàn kết hợp với 

đội TN xây dựng và tổ chức cho HS tập luyện thêm 2 bài múa tự chọn; 

- Duy trì các HĐ đội - Sao nhi đồng, kiện toàn đội ngũ ban chỉ huy liên đội và đưa 

vào HĐ tích cực, có hiệu quả; 

- Tuyên truyền, ngăn chặn, phòng chống các tệ nạn XH xâm nhập vào NT; 

- Triển khai 1 số qui định về ATGT, phát động tháng ATGT; 

- Tổ chức cho HS kí cam kết về phòng chống các tệ nạn XH và ATGT; 

- Tiếp tục chỉ đạo đoàn đội tổ chức các hội thi: Đồng diễn TD, bóng đá mi ni ....  

Tổ chức tố các hội thi giao lưu học sinh giỏi cấp trường, Thi " Đọc hay viết đẹp cấp 

trường " , Thi tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông, .... . 

Mạnh dạn chuyển các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, 

hoạt động ngoại khóa sang hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm; tập trung vào các hoạt 

động rèn kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, làm quen với một số nghề truyền thống ở địa 

phương, hoạt động câu lạc bộ. 

9. Viết sáng kiến kinh nghiệm: 

- Việc viết và áp dụng SKKN phải xuất phát từ thực tế  quá trình giảng dạy và 

giáo dục. Tránh việc sao chép, hình thức không có tác dụng. 

- CB, GV đăng kí thi đua từ LĐTT trở lên đăng kí viết và áp dụng SKKN từ đầu 

năm - có thể có điều chỉnh, nếu cần. 

- Những SKKN của nhà trường có tính khả thi cao, nhà trường, tổ chuyên môn có 

trách nhiệm đưa ra ban chuyên môn tổ chức áp dụng và được Ban thi đua xem xét khen 

thưởng. 

- Những SKKN cấp trường được xét loại Tốt, đưa lên cấp huyện xét duyệt làm cơ 

sở xét danh hiệu thi đua cấp huyện theo quy định. 

10.Thi giáo viên giỏi cấp trƣờng, cấp huyện. 

Thực hiện theo Thông tư  số 21 /2010/TT-BGDĐT ngày 20 /7 /2010. Mỗi năm tổ 

chức 2 đợt.  

- Đợt 1: Tổ chức hội giảng và hội thi giáo viên giỏi chào mừng ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20-11; 

- Đợt 2: Tổ chức hội giảng và hội thi giáo viên giỏi chào mừng ngày 8/3 và ngày 

26/3. 

Nhà trường thành lập hội đồng thi GVG cấp trường và cấp giấy chứng nhận giáo 

viên giỏi cấp trường cho những  GV đạt tiêu chẩn GVG cấp trường theo quy định. 
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Tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi dưới hình thức phù hợp, hiệu quả. Qua đó 

nhằm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp và tôn vinh, nhân rộng cá 

nhân điển hình tiên tiến. 

V. Nhóm giải pháp đổi mới công tác quản lý 

1. Xây dựng nề nếp quy chế hoạt động cơ quan. 

Căn cứ và các luật định, điều lệ trường Tiểu học, Chuẩn nghề nghiệp GVTH, quy 

chế hoạt động của UBND huyên Bình Giang, căn cứ từ tình hình thực tiễn của cơ quan, 

của địa phương. Ban lãnh đạo nhà trường đã xây dựng quy chế hoạt động cơ quan. 

Trong quy chế quy định rõ: chức năng nhiệm vụ của nhà trường, tổ chuyên môn, các 

chức danh, quy định rõ nhiệm vụ của các giáo viên, học sinh và một số quy định khác.  

Quy chế đã được thông qua, lấy ý kiến đóng góp của các thành viên trong hội 

đồng. Từ đó, mỗi CB, GV, NV xác định rõ nhiệm vụ và công việc của bản thân để thực 

hiện một cách nghiêm túc. 

* Xây dựng nền nếp học tập và công tác 

- Thống nhất nội quy CBVC, quy chế hoạt động nhà trường, thống nhất các nội 

dung cam kết trong năm học và thường xuyên đôn đốc thực hiện; 

- Đảm bảo chế độ trực ban, thực hiện đúng chức năng trực ban; 

- Đổi mới tác phong và lề lối họp hành, sinh hoạt: có kế hoạch, đúng giờ, đúng 

việc khẩn trương, có hiệu suất cao. 

*  Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá 

- Tổ chức thực hiện tốt các văn bản về đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu 

trưởng; đánh giá xếp loại tiết dạy, đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, 

đánh giá xếp loại HS theo ...  

- Tiến hành đánh giá cán bộ giáo viên qua 2 đợt vào cuối mỗi học kì theo tiêu 

chuẩn thi đua nội bộ.  

* Xây dựng chế độ kiểm tra 

- Hiệu trưởng có kế hoạch kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra chuyên đề 

100% cán bộ giáo viên; thời gian thực hiện từ tháng 10/2019 đến hết tháng 4/2020; 

- Các tổ, bộ phận xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên đảm bảo đủ số tiết 

quy định để đánh giá xếp loại giáo viên; 

- Lãnh đạo trường sẽ thực hiện kiểm tra đột xuất từ 2-3 cuộc/năm, các tổ chuyên 

môn tổ chức kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn 1 lần/ tháng; 

- Đánh giá xếp loại giáo viên một cách nghiêm túc, công bằng, khách quan, ghi 

chép và lưu giữ hồ sơ kiểm tra kịp thời, đầy đủ. 

2. Quản lí hành chính, tài chính tài sản. 

2.1. Quản lí hành chính: 

- Các nhân viên hành chính trong nhà trường phải thực hiện nghiêm túc thời gian 

hành chính nhà nước quy định, công việc chuyên môn thực theo quy định và quy chế 

hoạt động cơ quan; 

+ Cán bộ y tế - thủ quỹ; 

+ Cán bộ thư viên - thiết bị; 

+ Cán bộ kế toán - văn thư; 
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- Công tác trực ban: được thực hiện nghiêm túc: giờ giấc, theo dõi hoạt động, ghi 

sổ trực ban đầy đủ, kịp thời theo quy định; 

- Nề nếp của giáo viên và học sinh được quy định rõ trong quy chế hoạt động của 

cơ quan. Mỗi CB, GV, NV; mỗi tổ chuyên môn đều phải thực hiện nghiêm túc, đôn đốc 

nhắc nhở lẫn nhau; theo dõi để làm tốt công tác thi đua cuối học kỳ cuối năm; 

- TPT Đội làm tốt các chương trình hoạt động của Đội theo HD của huyện Đoàn. 

Xây dựng nề nếp tự quản, tiêu chí thi đua, làm tốt công tác thi đua học sinh.  

2.2. Quản lí  tài chính, tài sản: 

- Thực hiện quản lí tài chính, tài sản theo quy định của luật tài chính; 

- Kế toán là người giúp việc và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và pháp luật về 

việc quản lí tài chính, tài sản; 

- Kế toán có hệ thống sổ sách theo dõi tài sản, bàn giao, kí nhận, kiểm kê, thanh lí 

theo đúng quy định.  

- Mọi CB, GV có ý thức bảo vệ tài sản, tiết kiệm chống lãng phí. 

3. Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, công khai minh bạch các thông 

tin trong nhà trƣờng theo thông tƣ 36. 

3.1.  Ban lãnh đạo nhà trường xây dựng quy chế dân chủ của cơ quan. Quy chế 

này  nêu rõ mục đích, nguyên tắc của việc thực hiện dân chủ, quy định rõ trách nhiệm 

của nhà trường, các đoàn thể; của hiệu trưởng, của cán bộ, giáo viên, nhân viên; quy 

định quan hệ của nhà trường với cấp trên và địa phương; 

Quy chế này đã được thông qua chi uỷ, BCH công đoàn, hội đồng nhà trường và 

được bí thư chi bộ, CTCĐ, HT cùng kí kết thực hiện. 

3.2. Thông tư 36 về  công khai đã được hiệu trưởng treo tại văn phòng nhà trường 

để CB, GV nắm được. Các nội dung công khai theo yêu cầu được thực hiện nghiêm túc. 

Ngoài ra, tất cả các kế hoạch khác của nhà trường đều được bàn bạc  thống nhất 

trong ban lãnh đạo, lấy ý kiến  hoặc thông báo trước hội đồng nhà trường: 

+ Đường lối chủ trương, các chế độ chính sách của nhà nước, cấp trên; 

+ Tình hình cơ sở vật chất. Kế hoạch vận động địa phương và phụ huynh ủng hộ 

tu sửa, mua sắm; 

+ Kế hoạch phát triển quy mô trường lớp, tuyển sinh; kết quả học tập của học sinh 

đại trà, học sinh giỏi, các hội thi, thi cuối cấp, khảo sát đầu vào lớp 6; 

+ Phân công công tác cho CB, GV, NV; 

+ Tiêu chí thi đua; kết quả thi đua CB, GV từng đợt, cuối năm, kết quả xếp loại 

giáo viên, viên chức, chuẩn nghề nghiệp GVPT; kết quả xét thi đua của UBND huyện; 

+ Kế hoạch giao ngân sách, chi ngân sách. Kế hoạch và thực tế thu chi quỹ ngoài 

ngân sách; 

+ Kế hoạch hợp đồng giáo viên. 

4. Xây dựng chế độ kiểm tra, đánh giá- xếp loại CB, GV nhân viên. 

4.1. Xây dựng chế độ kiểm tra nội bộ; 

- Đối tượng được kiểm tra: Kiểm tra tất cả các mặt hoạt động, các loại hồ sơ sổ 

sách của cán bộ, viên chức trong nhà trường (kể cả Hiệu trưởng); 

- Lực lượng kiểm tra: Ban kiểm tra nội bộ trường học ( có quyết định kèm theo) 
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Hồ sơ kiểm tra bao gồm: quyết định ban kiểm tra, các biên bản (thực hiện trong 

suốt năm học), báo cáo và kết luận kiểm tra. 

4.2. Về đánh giá - xếp loại CB, GV nhân viên: 

Về quy trình: 

- Căn cứ vào đăng kí thi đua đầu năm của mỗi cá nhân; căn cứ vào kết quả thực 

hiện nhiệm vụ, cá nhân tự đánh giá thi đua, tự đánh giá xếp loại theo Chuẩn GVPT, XL 

giáo viên, viên chức. ( Chuẩn hiệu trưởng đối với HT, HP); 

- Tổ chuyên môn sẽ bình xét; 

- Ban thi đua nhà trường bình xét, xếp loại. 

Về nguyên tắc: 

- Thực hiện theo đúng HD của Sở giáo dục, UBND huyện, PGD về công tác thi 

đua khen thưởng, về công tác ĐG - XL GV, viên chức; 

Kết quả xếp loại GV, VC, Chuẩn GVPT, Chuẩn HT... phải có sự thống nhất  với 

kết quả thực hiện nhiệm vụ, với kết quả thi đua cuối năm. 

VI. Nhóm giải pháp động viên khen thƣởng  

1. Phát động thi đua 2 tốt: lấy hiệu quả làm thước đo đánh giá CBGV, VC 

- Tiêu chuẩn đánh giá: Căn cứ theo tiêu chuẩn thi đua của ngành, ưu tiên các kết 

quả sau: 

 + Kết quả hội thi cấp tỉnh, huyện; 

 + Chất lượng mũi nhọn, chất lượng đại trà; 

 + Tinh thần, thái độ xây dựng tập thể; 

 + Hồ sơ cá nhân. 

2. Động viên tinh thần, vật chất: Chăm lo đời sống chế độ chính sách cho 

CBGV, NV. 

- Ban lãnh đạo từ nhà trường đến các tổ chuyên môn chỉ đạo sát sao, hướng dẫn 

và giúp đỡ chu đáo cho mỗi thành viên trong tổ chức của mình để họ hoàn thành và hoàn 

thành tốt nhiệm vụ; 

Kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của cá nhân, khích lệ hoặc uốn 

nắn, sửa chữa để các thành viên trong hội đồng ngày một tiến bộ đưa phong trào của nhà 

trường đi lên; 

Ban lãnh đạo nhà trường, công đoàn nắm bắt và thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ, 

chính sách cho CB, GV. Động viên thăm hỏi kịp thời những khó khăn khi CB, GV, NV 

không may gặp phải để mọi người yên tâm, phấn khởi trong công tác; 

Phối hợp với hội CMHS chăm lo, động viên tinh thần, vật chất cho GV, HS: Động 

viên trong dịp lễ tết, thăm hỏi lúc gặp ốm đau, vận hạn. Khen thưởng động viên GV, HS 

đi thi cấp huyện, cấp tỉnh; đạt giải trong các hội thi; động viên học sinh đạt danh hiệu 

HSG, HSTT trong năm học. 

*  Động viên khuyến khích về tinh thần: 

- Thường xuyên biểu dương gương Người tốt, việc tốt vào tiết chào cờ đầu tuần. 

Trong lễ sơ, tổng kết có lễ xướng danh trước khi trao giấy khen, tặng thưởng. Đối với 

học sinh cần động viên, khuyến khích về tinh thần và được thực hiện thường xuyên ở 

mỗi tiết dạy, tránh sát phạt học sinh trước lớp; 
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- Tổ chức lễ kết nạp Đội viên, chọn đội danh dự, giới thiệu đoàn viên ưu tú, bồi 

dưỡng đối tượng kết nạp Đảng. 

* Thƣởng bằng tiền và hiện vật: 

- Xây dựng kế hoạch chi tiêu nội bộ đảm bảo có phần kinh phí cho chi thưởng 

thường xuyên qua các hội thi và các phong trào thi đua. Lập dự toán chi thưởng theo chế 

độ cho các đơn vị, cá nhân từ ngân sách của nhà trường, quyết định chi kịp thời theo quy 

định và theo uỷ quyền của UBND huyện; 

- Hỗ trợ chi thưởng cho cá nhân học sinh học giỏi, giáo viên dạy giỏi, giáo viên có 

thành tích bồi dưỡng, huấn luyện qua tham dự các cuộc thi ở huyện, tỉnh, các tập thể lớp 

đạt thành tích xuất sắc qua các đợt thi đua, các lần đánh giá định kỳ từ quỹ khuyến học, 

và xã hội hóa giáo dục; 

- Thưởng cho cá nhân học sinh và giáo viên đạt giải trong các hội thi; 

- Tham mưu với HĐGD, Hội khuyến học, Hội cha mẹ học sinh quan tâm và động 

viên kịp thời những thành tích của thầy và trò các đợt thi đua và trong năm học. 

* Tổ chức phát động thi đua kịp thời 

- Căn cứ chủ đề các hoạt động trong năm học Ban giám hiệu nhà trường kết hợp 

Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch và phát 

động kịp thời các phong trào thi đua (phong trào thi đua 2 tốt; phong trào thi đua giữ vở 

sạch viết chữ đẹp; thi đua giữ sạch môi trường; thực hiện an toàn giao thông. Triển khai 

tuyên truyền, giáo dục phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến đối với học sinh); 

- Phát động 4 đợt thi đua trong năm học tương ứng với 4 lần kiểm tra định kỳ, tập 

trung vào Hội học- Hội giảng; 

- Tổ chức kí nhận đầu vào và đầu ra của học sinh qua khảo sát chất lượng đầu 

năm và kiểm tra chất lượng định kì cuối năm. Lấy chất lượng kết quả học tập cuối năm 

của học sinh là cơ sở để đánh giá thành tích giáo dục và giảng dạy của giáo viên trong cả 

năm học. 

* Tổ chức các hội thi 

- Tham dự đầy đủ các hội thi do các cấp tổ chức; 

- Giao nhiệm vụ cho chuyên môn và các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ 

chức các hội thi, giao lưu dựa trên các hội thi do cấp trên và ngành tổ chức. Kế hoạch 

các buổi giao lưu, các hội thi cụ thể rõ theo từng tuần, từng tháng và đều trên cơ sở đảm 

bảo mục đích yêu cầu của mỗi cuộc thi; 

- Giao nhiệm vụ cho giáo viên có trách nhiệm bồi dưỡng kiến thức cho học sinh 

của lớp mình chủ nhiệm, môn mình dạy để tham gia có hiệu quả các hội thi; 

- Giáo viên bộ môn có trách nhiệm bồi dưỡng học sinh của lớp mình giảng dạy để 

tham gia có hiệu quả các hội thi cấp huyện và cấp tỉnh: Olympic môn học học sinh lớp 5; 

thi Viết chữ đẹp; Tiếng Anh qua mạng...  

3. Công tác thi đua - khen thƣởng. 

- Hiệu trưởng thành lập hội đồng thi đua khen thưởng theo quy định; 

- Hội đồng thi đua xây dựng kế hoạch thi đua, tiêu chí thi đua ngay từ đầu năm, 

thông qua hội đồng nhà trường, góp ý điều chỉnh; 
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Trong bản tiêu chí thi đua, quy định rõ từng tiêu chí với mức điểm cụ thể. Bên 

cạnh đó còn dự thảo rõ số điểm thưởng và tiền thưởng( do Hội CMHS hỗ trợ) để khích 

lệ phong trào thi đua; 

Mọi cá nhân đều đăng kí thi đua và chỉ tiêu hoạt động cụ thể; 

- Căn cứ từ đăng kí thi đua, từ kết quả công tác, cuối học kỳ 1, cuối năm học các 

cá nhân tự đánh giá thi đua gửi về tổ - nhà trường bình xét; 

Mục tiêu của công tác thi đua: công bằng, công khai, minh bạch, nhằm thúc đẩy 

phong trào thi đua của nhà trường. 

VII. Nhóm biện pháp duy trì và phát triển văn hoá nhà trƣờng 

1. Đối với Ban giám hiệu 

- Chia sẻ tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị văn hoá nhà trường với CBGV, HS. Xác lập 

cơ chế đánh giá, khen thưởng đúng người, đúng việc. Có tiêu chuẩn chọn lựa và sa thải nhân 

viên; 

- Gương mẫu, có phong cách lãnh đạo dân chủ, tăng cường đối thoại, cùng tham gia vào 

các hoạt động, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên nhà trường; 

- Cởi mở, tin cậy, tôn trọng và bảo vệ CBGV, HS; 

- Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho CBGV, HS; 

- Khuyến khích và ủng hộ sự đổi mới, sự sáng tạo để GV, HS phát triển đối đa khả năng 

cá nhân; 

2. Đối với GV 

- Thực hiện đúng quy định, quy tắc ứng xử: GV-HS, GV- GV, GV - HT: Vui vẻ - giúp 

đỡ, chia sẻ - hợp tác, tôn trọng - cởi mở…tránh cách nói mỉa mai làm tổn thương người khác; 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về nghi lễ trong nhà trường, về trang phục khi lên 

lớp; 

- Biết rõ công việc mình làm, hiểu rõ trách nhiệm, luôn có ý thức chia sẻ trách nhiệm, 

tích cực tham gia vào việc ra các quyết định dạy và học; 

- Cổ vũ sự nỗ lực và công nhận sự thành công của đồng nghiệp; 

- Luôn sáng tạo và không ngừng đổi mới. Tích cực cải tiến phương pháp, nâng cao chất 

lượng dạy và học, tham gia tích cực và có trách nhiệm trong mọi hoạt động của nhà trường; 

- Mạnh dạn trong đối thoại và hợp tác, làm việc nhóm với đồng nghiệp. Chia sẻ kinh 

nghiệm và tự chịu trách nhiệm; 

- Tạo ra môi trường thân thiện với HS: An toàn; cởi mở và chấp nhận các hoàn cảnh 

khác nhau của học sinh; hiểu biết và học hỏi lẫn nhau giữa thầy và trò; khuyễn khích HS phát 

biểu và bày tỏ quan điểm cá nhân; cùng HS bày trí khung cảnh, không gian lớp học, giữ gìn vệ 

sinh trường lớp. 

3. Đối với HS 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy tắc ứng xử: HS -HS, HS- GV, Kính trọng thầy 

cô giáo và người trên. Tôn trọng, thân ái và giúp đỡ bạn bè; 

- Khiêm tốn học hỏi lẫn nhau; 

- Tích cực phát biểu và bày tỏ quan điểm cá nhân; 

- Thực hiện nghiêm túc quy định về nghi lễ trong nhà trường, về đồng phục khi tới 

trường;  
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- Thực hiện nghiêm các quy tắc ứng xử với môi trường: Bảo vệ sức khoẻ, giữ gìn vệ 

sinh trường lớp, bảo vệ môi trường sống, tiết kiệm năng lượng… 

VIII. Nhóm các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc ứng dụng CNTT và 

công tác KĐCLGD và truyền thông 

- Nhà trường tập huấn cho cán bộ giáo viên về việc quản lý và sử dụng trang Web; 

- Đánh giá, cập nhật đánh giá nhận xét học sinh thường xuyên trong phần mềm 

quản lý điểm; 

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ giáo viên trong nhà trường về các phần mềm 

KĐCL GD; 

- Tham mưu với địa phương, phụ huynh nhà trường tăng cường đầu tư các TBDH 

hiện đại, tổ chức tập huấn đến toàn bộ giáo viên về áp dụng công nghệ thông tin vào 

trong giảng dạy; 

- Phát huy hiệu quả phần mềm quản lý thư viện, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lí và tổ chức hoạt động thư viện… phù hợp thực tế, tạo điều kiện tốt nhất để 

cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh được đọc sách, nghiên cứu tài liệu thường xuyên, 

góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; 

- Duy trì kiểm đinh chất lượng mức độ 3. 

- Động viên đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí chủ động viết và đưa tin, bài về các 

hoạt động của ngành, của nhà trường, nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình 

tiên tiến để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan 

tỏa sâu rộng trong cộng đồng;  

 

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

I. Phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên 

1. Hiệu trƣởng: Chịu trách nhiệm lãnh chỉ đạo chung các hoạt động của nhà trường 

phát triển toàn diện và vững chắc theo quy định của Điều lệ trường Tiểu học; trực tiếp phụ trách 

về công tác thi đua, tài chính, CSVC. 

2. Phó Hiệu trƣởng: Giúp hiệu trưởng phụ trách và duy trì các hoạt động trong nhà 

trường một cách hiệu quả; trực tiếp phụ trách công tác chuyên môn, phổ cập, công tác đoàn thể. 

3. Bí thƣ Chi Đoàn: Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt 

động của Chi Đoàn TNCSHCM nhà trường theo đúng vai trò, nhiệm vụ, chức năng quy định 

góp phần thúc đẩy phong trào Đội Sao, phong trào giáo dục của nhà trường.  

4. Tổng phụ trách Đội: Có trách nhiệm tham mưu với GBH nhà trường, xây dựng kế 

hoạch, tổ chức và phối hợp với GV thực hiện hoạt động của Liên đội nhà trường theo kế hoạch 

đề ra một cách có hiệu quả.  

5. Phụ trách phòng TV - TBĐD: Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt 

động của phòng TV - ĐD một cách hiệu quả. 

6. Tổ trƣởng chuyên môn: Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch của tổ, tổ chức chỉ đạo 

các hoạt động dạy và học và các hoạt động khác của GV và HS trong tổ theo kế hoạch của nhà 

trường một cách có hiệu quả và đạt chỉ tiêu đề ra. 

II. Phân công giảng dạy (có danh sách kèm theo) 

III. Thời gian, kế hoạch năm học  
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1. Thực hiện Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020: 

- Ngày tựu trường: 19/8/2019; 

- Ngày bắt đầu thực hiện chương trình: 26/8/2019; 

- Học kì I: Bắt đầu từ 26/8/2019 đến 09/01/2020 gồm 18 tuần thực hiện chương 

trình và các hoạt động giáo dục; 

- Nghỉ giữa hai học kì: ngày 10/01/2020; 

- Học kì II bắt đầu từ 14301/2020 đến ngày 22/5/2020 gồm 17 tuần thực hiện 

chương trình và các hoạt động giáo dục;  

- Kết thúc năm học: Ngày 29/5/2020; 

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 10/6/2020; 

- Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1 tiểu học trước ngày 31/7/2020. 

2. Chương trình công tác hàng tháng (có phụ lục kèm theo). 

VI. Kết Luận 

Năm học 2019 – 2020 trường Tiểu học được sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các 

ngành, các bậc phụ huynh, sự phấn đấu vươn lên của các thầy cô giáo, sự đoàn kết giúp 

đỡ nhau trong học tập của các em học sinh. Quán triệt nhiệm vụ năm học Nhà trường, 

yêu cầu các đồng chí cán bộ giáo viên, các em học sinh trong nhà trường  nghiêm túc 

thực hiện kế hoạch, quyết tâm thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019 

– 2020, Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng GD, UBND (để b/c);  

- Các tổ chuyên môn, giáo viên (để t/h); 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Thuấn 

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


