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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác tháng 11/2019 và kế hoạch trọng tâm
công tác tháng 12/2019
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 11 và nội dung trọng tâm công tác
tháng 12 năm 2019 như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 11 /2019
1. Nền nếp dạy và học
- Duy trì sĩ số: tính đến thời điểm báo cáo, trường tiểu học Yên Thanh có
1157 học sinh.
- Thực hiện nghiêm túc nền nếp dạy và học.
- Thực hiện đảm bảo đúng chương trình và kế hoạch học theo đúng kế
hoạch.
- Tổ chức tốt các giờ chào cờ đầu tuần.
2. Công tác chuyên môn
- Nghiêm túc thực hiện chương trình, thời khóa biểu.
- Thực hiện tốt mọi nền nếp sinh hoạt chuyên môn, nâng cao hiệu quả
chất lượng sinh hoạt của tổ chuyên môn.
- Tổ chức thao giảng chào mừng 20/11/2019 kết hợp Hội thi giáo viên
dạy giỏi cấp trường, kiểm tra toàn diện đạt kết quả tốt.
- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do PGD điều động.
- Tổ chức Ngày hội trưng bày đồ dùng dạy học tự làm của giáo viên,
sản phẩm học tập của học sinh và trang trí lớp học gắn với phong trào xây
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
- Dự kiến danh sách giáo viên giảng dạy lớp 1 năm học 2020-2021, đã
báo cáo CM PGD.
- Tổ chức ngoại khóa Tiếng Anh cho HS lớp 2 dưới hình thức câu lạc
bộ vào cuối tháng 11.
- Duy trì nền nếp và chất lượng các lớp học ngoài giờ chính khóa (có báo
cáo riêng)
3. Kiểm tra nội bộ - Thi đua

- Đã 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: đưa các trò
chơi dân gian vào cuối ca học và các giờ ra chơi buổi chiều.
- Tổ chức phát thanh măng non ngày 12/11; 20/11
- Duy trì việc tổ chức cho học sinh khối 4 tổng dọn vệ sinh đoạn đường
em chăm vào thứ sáu hàng tuần.
- Đã tổ chức tưởng niệm ngày nạn nhân chết do tai nạn giao thông tại
Việt Nam vào giờ chào cờ thứ hai ngày 11/11.
- Tổ chức cho HS tham gia thi đấu các môn thể thao tại HKPĐ cấp thành phố,
kết quả: Môn Cờ vua: Giải Khuyến khích toàn đoàn; Giải Ba đồng đội nam; 01
giải Nhất; 01 giải Ba.
5. Công tác vệ sinh trường lớp, vệ sinh ATTP và công tác chăm lo sức
khỏe học sinh
- Vệ sinh trường, lớp sạch.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm
bán trú và vệ sinh môi trường. Duy trì đại diện phụ huynh học sinh đến giám
sát đột xuất công tác tại bếp bán trú.
- Phối hợp thực hiện cho học sinh uống thuốc giun theo sự chỉ đạo
chung của các cấp.
6. Công tác Công đoàn
- Phối hợp cùng nhà trường đã thăm và chúc mừng CBQL, GV đã nghỉ
hưu là 01 Nhà giáo ưu tú và 01 GV có sức khỏe yếu nhân dịp ngày 20/11
- Phối hợp với nhà trường tổ chức tọa đàm chào mừng 20/11
7. Cơ sở vật chất – tài chính
- Thực hiện duy trì chế độ chính sách cho cán bộ giáo tài chính trong nhà
trường.
- Hoàn thiện hồ sơ trình các cấp công nhận thư viện tiên tiến.
- Sử dụng nguồn ngân sách tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể CB,
GV, NV nhà trường vào 29/11 tới.
8. Công tác khác
- Đón đàon ĐGN và công nhận lại trường chuẩn quốc gia mức độ II vào
ngày 26 và 27 tới.
- Giới thiệu 01 tập thể, 01 cá nhân gương điển hình tiên tiến về công tác
dân vận khéo và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong
cách Hồ Chí Minh.

- 100% CB, GV, NV tham gia viết bài dự thi 90 năm Đảng Cộng sản Việt
Nam, trong đó 03 bài chất lượng đã nộp về Đảng ủy phường Yên Thanh;
Liên đoàn lao động thành phố và PGD & ĐT Uông Bí.
- Tích cực tuyên truyền đến GV về chương trình “thầy cô chúng ta đã
thay đổi”.
- Tiếp tục triển khai, quán triệt tới CB, GV, NV về thực hiện TT 06/ 2019
- Thực hiện tốt ATGT: 100% các buổi tan học đều có GV là đoàn viên
thanh niên tham gia cùng lực lượng xung kích của phường để làm tốt “cổng
trường an toàn”.
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 12 /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.
- Thực hiện tốt mọi nền nếp sinh hoạt chuyên môn, nâng cao hiệu quả
chất lượng sinh hoạt của tổ chuyên môn.
- Ôn tập kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I.
- Thực hiện học tập BDTX.
- Tham gia chuyên đề cấp thành phố: chuẩn bị báo cáo công tác chỉ đạo.
Tổ chức các chuyên đề cấp tổ, cấp trường theo kế hoạch.
- Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn.
- Tiếp tục duy trì nền nếp, sĩ số và chất lượng các lớp học ngoài giờ chính
khóa.
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 ngày 22/12.
- Tổ chức chương trình “Áo lụa tặng bà”.
5. Công tác vệ sinh trường lớp, vệ sinh ATTP và công tác chăm lo sức
khỏe học sinh
- 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.
- Phát động các lớp đều có tủ y tế lưu động: bông, băng, cao, dầu gió
6. Công tác Công đoàn
- Thực hiện tốt công tác thăm hỏi và các hoạt động công đoàn.
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
- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo.
Trên đây là báo cáo công tác tháng 11 và nhiệm vụ trọng tâm của tháng
12/2019 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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