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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác tháng 8 và dự thảo phương hướng,
nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm học 2019 - 2020
Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí
Thực hiện nhiệm vụ chế độ thông tin, báo cáo, trường tiểu học Yên Thanh báo
cáo việc thực hiện công tác tháng 8 và nội dung trọng tâm công tác tháng 9 năm học
2019 - 2020 như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 8/2019
1. Nền nếp
- Sĩ số các lớp: Tổng số 26 lớp
- Tổng số: 1156 học sinh
2. Công tác chuyên môn
- Thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng chuyên môn do phòng GD tổ chức.
- Thực hiện dạy tuần 0 đối với học sinh lớp 1 từ ngày 20/8- 24/8/2019
- Đã tổ chức kiểm tra học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học, kết quả:
04 học sinh bồi dưỡng, kiểm tra lại trong hè, 04 học sinh lưu ban học lại lớp 1.
3. Công tác cơ sở vật chất
- Duy trì thực hiện ngày chủ nhật xanh đảm bảo môi trường nhà trường xanh,
sạch, đẹp.
- Sửa chữa bàn ghế, cửa ... chuẩn bị cho năm học mới.
- Kiểm kê cơ sở vật chất bán trú xây dựng kế hoạch năm học mới.
4. Công tác tài chính
- Đảm bảo chế độ cho cán bộ giáo viên công nhân viên.
- Hoàn thành hồ sơ nâng lương, thâm niên thường xuyên và nâng lương lần
đầu.
5. Công tác Công đoàn
- Thực hiện thăm hỏi động viên đoàn viên công đoàn gặp hoàn cảnh khó khăn
trong dịp hè.
- Cử đúng thành phần đại biểu tham gia cổ vũ trong sân chơi Sau giờ thứ 8.
6. Công tác khác
- Tổ chức họp phụ huynh toàn trường triển khai nội quy, quy định của Ngành, của
nhà trường, tuyên truyền phòng chống TNTT, đảm bảo ATTH, PCĐN, PCCN, xâm hại
tình dục, ...

- Thực hiện công tác phổ cập theo đúng sự chỉ đạo của Phòng GD.
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 9/2019
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch chỉ đạo của PGD&ĐT thành phố.
- Tổ chức tốt “ Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và lễ khai giảng năm học
2019-2020 (05/9/2019)
- Thực hiện phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhà trường.
- Chuẩn bị đầy đủ cở sở vật chất cho năm học 2019- 2020
- Thực hiện tuần học đầu tiên vào ngày 06/9/2019.
Trên đây là báo cáo công tác tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm của tháng 9 của
trường tiểu học Yên Thanh.
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