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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác tháng 10/2019 và kế hoạch trọng tâm
công tác tháng 11/2019
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 10 và nội dung trọng tâm công tác
tháng 11 năm 2019 như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 10 /2019
1. Nền nếp dạy và học
- Duy trì sĩ số: 1157 học sinh
- Thực hiện nghiêm túc nền nếp dạy và học, đảm bảo đúng chương trình
và kế hoạch học theo đúng kế hoạch.
2. Công tác chuyên môn
- Nghiêm túc thực hiện chương trình, thời khóa biểu. Thực hiện dạy Kỹ
năng sống sau khi hoàn thành dạy an toàn giao thông vào tiết hoạt động tập thể.
- Thực hiện tốt mọi nền nếp sinh hoạt chuyên môn, nâng cao hiệu quả
chất lượng sinh hoạt của tổ chuyên môn.
- Thao giảng chào mừng 20/10/2019 với 03 tiết/ 03 tổ.
- Tham gia dự chuyên đề cấp thành phố theo đúng thành phần vào ngày
22/10.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, 03 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng
đã triển khai nhiệm vụ năm học của nhà trường, của tổ.
- Đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện việc sắp xếp các tiết học theo
chủ đề môn Khoa học lớp 4.
- Tổ chức chuyên đề Âm nhạc khối 3 cấp trường vào cuối tháng 10.
3. Kiểm tra nội bộ - Thi đua
- Thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trường, sẽ kiểm
tra toàn diện 05- 06 đồng chí.
- Thường xuyên kiểm tra bán trú; chỉ đạo tổ chức bán trú đảm bảo an
toàn vệ sinh thực phẩm. Đón đoàn giám sát công tác vệ sinh an toàn thực
phẩm của thành phố đạt kết quả giám sát theo yêu cầu.
4. Công tác Đội – Hoạt động ngoài giờ

- Thực hiện tốt mọi nền nếp và hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Tổ chức 100% các buổi chiều, các thầy cô giáo là đoàn viên tham gia
công tác trật tự giao thông tại cổng trường.
- Đã tổ chức Đại hội Liên đội, khen thưởng 56 đội viên xuất sắc năm học
2018-2019 cấp trường và trao thưởng 03 đội viên xuất sắc do HĐ Đội thành phố
khen.
- Tổ chức được 03 buổi chào cờ có nội dung tiểu phẩm tuyên truyền về
ATGT và phòng chống xâm hại.
- Tổ chức phát thanh măng non được 03 buổi về các chủ đề ngày hưởng
ứng tuần lễ học tập suốt đời; kỷ niệm ngày Bác Hồ đọc lá thư cuối cùng cho
ngành giáo dục; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.
- Tổ chức cho học sinh tham gia giải bơi, bóng bàn tại HKPĐ cấp thành
phố; kết quả thi bóng bàn như sau:
+ Giải Nhì đơn nữ
+ Giải ba đội nam
+ Giải ba đội nữ
+ Đội Nhì
+ Toàn đoàn: Giải Nhì
5. Công tác bán trú, vệ sinh ATTPP
- Thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe học sinh, đã phối hợp với trạm y tế
khám sức khỏe đầu năm cho học sinh.
- Tuyên truyền kiểm tra phòng chống dịch bệnh khi thời tiết giao mùa,
kiểm tra vệ sinh nước uống vệ sinh an toàn thực phẩm, giám sát thường xuyên
công tác chế biến và khẩu phần ăn cho học sinh hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
- Kiểm tra vệ sinh lớp học, phòng chống dịch bệnh khi thời tiết giao mùa.
- Đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm bán trú và vệ sinh môi
trường thông qua kết luận của đoàn giám sát thành phố.
6. Công tác Công đoàn
- Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 89 năm ngày TL HLH phụ nữ Việt Nam
20/10 vui vẻ, tiết kiệm và bổ ích.
- Tổ chức 01 buổi tuyên truyền về việc thực hiện Thông tư 06/2017 tới
toàn thể đoàn viên công đoàn.
7. Cơ sở vật chất – tài chính
- Thực hiện nghiêm túc việc công khai các khoản thu được PGD phê
duyệt.
- Xây dựng bổ sung ngân sách tổ chức hoạt động HKPĐ năm 2019.
- Xây dựng bổ sung kinh phí đối với GV giảng dạy HSKT.

8. Công tác khác
- Duy trì thực hiện Chủ Nhật xanh.
- Tiếp tục rà soát minh chứng có hiệu quả.
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 11 /2019
1. Nền nếp dạy và học
- Duy trì sĩ số
- Thực hiện nghiêm túc nền nếp dạy và học
- Thực hiện đảm bảo đúng chương trình và kế hoạch học theo đúng kế
hoạch.
2. Công tác chuyên môn
- Nghiêm túc thực hiện chương trình, thời khóa biểu.
- Thao giảng chào mừng 20/11/2019
- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.
- Tổ chức bình xét GVCN giỏi cấp trường.
- Tổ chức kiểm tra BDTX theo kế hoạch
- Kiểm tra GHKI khối 4,5
3. Kiểm tra nội bộ - Thi đua
- Thực hiện kiểm tra nội bộ của nhà trường theo kế hoạch.
4. Công tác Đội – Hoạt động ngoài giờ
- Thực hiện tốt mọi nền nếp và hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Tổ chức phát thanh măng non và chương trình đoạn đường em chăm.
- Tổ chức tưởng niệm ngày nạn nhân chết do tai nạn giao thông tại Việt
Nam
- Tổ chức khai ạc HKPĐ cấp trường. Tiếp tục tham gia các môn tại
HKPĐ cấp TP
5. Công tác y tế học đường
- Thực hiện kiểm tra vệ sinh lớp học
- Kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm bán trú và vệ
sinh môi trường.
6. Công tác Công đoàn
- Tiếp tục duy trì tập luyện thể thao
- Tham gia thi đấu cầu long cấp cụm.
7. Cơ sở vật chất – tài chính
- Thực hiện duy trì chế độ chính sách cho cán bộ giáo tài chính trong nhà
trường.

8. Công tác khác
- Tổ chức mít tinh chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
Trên đây là báo cáo công tác tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm của tháng
11/2019 của trường tiểu học Yên Thanh.
Nơi nhận:
-

PGD(b/c);
UBND phường(biết);
BGH, TTCM(t/h);
Websise;
Lưu: VT, CM.
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