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Uông Bí, ngày 19 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác tháng 12/2019 và
phương hướng nhiệm vụ trong tâm tháng 01/2020
Thực hiện nhiệm vụ chế độ thông tin, báo cáo, trường tiểu học Yên Thanh
báo cáo việc thực hiện công tác tháng 12/2019 và nội dung trọng tâm công tác
tháng 01 /2020 như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 12 /2019
1. Nền nếp
- Sĩ số các lớp: Tổng số 26 lớp; 1157 học sinh.
- Số học sinh chuyển đi: 0

Học sinh chuyển đến: 0

- Thực hiện nghiêm túc nền nếp dạy và học, đảm bảo đúng chương trình
và kế hoạch giảng dạy.
- CB, GV, NV và HS thực hiện ra vào lớp đúng giờ, thực hiện tốt kỷ luật
kỷ cương thi hành công vụ, thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ viên chức.
- Học sinh ngoan, duy trì nền nếp ra, vào lớp.
2. Công tác chuyên môn
- Thực hiện nghiêm túc nền nếp dạy và học, đảm bảo đúng chương trình
và kế hoạch học theo đúng kế hoạch. Thực hiện học 2 buổi trên ngày thực hiện
đúng chương trình và thời khóa biểu, thực hiện hết chương trình tuần học thứ 15
tính đến 20/12/2019.
- Nghiêm túc thực hiện dạy Kỹ năng sống, Văn hóa giao thông, Sách đạo
đức Bác Hồ đúng kế hoạch.
- Tổ chức duyệt ma trận và đề kiểm tra cuối học kỳ I cho các lớp
- Tổ chức học tập BDTX cho CBQL và GV đúng kế hoạch, thực hiện đầy
đủ việc đăng bài trên trang THKN.
- Tổ chức chuyên đề cấp cụm thành công.
- Duy trì sinh hoạt chuyên môn vào chiều thứ sáu hàng tuần.
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa của khối, trường: Tiếng Anh lớp 2 và
giáo dục kỹ năng sống.
- Tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của các cấp và tổ chức tập huấn
về chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho toàn thể CB, Gv, NV tại trường.
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- Tổ chức 1 buổi sinh hoạt chuyên môn tại trường theo chuyên đề: “thầy
cô chúng ta đã thay đổi” thu hút được tất cả CB, Gv tham gia đạt kết quả tốt.
3. Kiểm tra nội bộ - Thi đua
- Thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trường.
- Thực hiện nình xét thi đua hàng tháng theo đúng kế hoạch, kết quả
công khai tại cuộc họp nhà trường và trang Web.
4 . Công tác Đội – hoạt động ngoài giờ
- Thực hiện tốt mọi nền nếp và hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Đảm bảo An ninh trật tự trường học, ATGT.
- 100% học sinh khối 3,4,5 tham gia viết thư UPU.
- Tăng cường hiệu quả tiếng trống sạch trường.
- Học sinh thực hiện tốt dọn vệ sinh đoạn đường em chăm.
- Thực hiện thường xuyên việc hô khẩu hiệu sau hoạt động giữa giờ.
- Tập luyện đội bóng đá tham gia giải bóng đá nhi đồng cấp thành phố.
- Liên đội tổ chức kết nạp đội viên tại nhà bia ghi tên các anh hùng Liệt sĩ
tại phường Yên Thanh.
- Liên đội tổ chức phong trào “Áo lụa tặng Bà” nhân ngày 22/12, BGH
và đại diện học sinh đi thăm tặng quà 14 Bà mẹ trên địa bàn phường Yên Thanh
với tổng số tiền phát động được là 12 860 000đ
+ Tổ chức cho học sinh ký cam kết nghiêm túc thực hiện theo Nghị định
36/CP.
5. Công tác Công đoàn
- Thăm hỏi động viên các đồng chí đoàn viên công đoàn đảm bảo quyền
lợi chế độ cho cán bộ đoàn viên.
- Lập danh sách 02 đoàn viên công đoàn khó khăn trình LĐLĐ thành phố
tặng quà nhân dịp Tết 2020.
- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận cơ quan văn hóa theo đúng thời
gian quy định, nhà trường đề nghị trường đạt cơ quan văn hóa cấp tỉnh.
6. Cơ sở vật chất - tài chính- nhân sự
- Rà soát lại cơ sở vật chất nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất năm 2020.
- Tổ chức kiểm kê tài sản toàn trường cuối năm 2019 vào cuối tháng 12
tới.
- Tổ chức kê khai và công khai việc kê khai tài sản của HT, PHT, KT theo
đúng quy định.
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7. Công tác khác
- Thực hiện tuyên truyền phòng chống tội phạm.
- Tiếp tục duy trì ngày chủ nhật xanh trong nhà trường.
- Thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo.
- Duy trì nền nếp ăn, ngủ bán trú. Trao đổi với CMHS về giá thực phẩm
tăng, phụ huynh cùng tham gia giám sát thường xuyên.
- Thực hiện ký cam kết CB, GV, NV về việc tham gia xây dựng trường
học hạnh phúc, trường học không có bạo lực học đường.
- Chi bộ đã thực hiện đánh giá chất lượng cơ sở đảng và đánh giá xếp loại
đảng viên năm 2019.
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 01/ 2020
1. Nền nếp
- Duy trì sĩ số
- Thực hiện nghiêm túc nền nếp dạy và học.
2. Công tác chuyên môn
+ Nghiêm túc thực hiện chương trình và thời khóa biểu.
+ Tổ chức kiểm tra (24 và 25/12) và chấm bài kiểm tra cuối học kỳ I (26
và 27/12)
+ Xây dựng tổ chức chuyên đề giáo dục học sinh học hòa nhập theo kế
hoạch chỉ đạo của chuyên môn Phòng Giáo dục.
+ Tổ chức cho học sinh khối lớp 1,2 kiểm tra Tiếng Anh Phonic theo kế
hoạch.
+ Phối hợp Trung tâm Shelton tổ chức kiểm tra HKI cho học sinh.
3. Kiểm tra nội bộ - Thi đua
- Thực hiện kiểm tra nội bộ theo đúng kế hoạch.
4. Công tác Đội – hoạt động ngoài giờ
+ Thực hiện tốt mọi nền nếp và hoạt động ngoài giờ lên lớp.
+ Tăng cường công tác đảm bảo An ninh trật tự trường học, ATGT.
+ Duy trì hoạt động giữa giờ tùy theo điều kiện thời tiết.
+ Tổ chức tuyên truyền thực hiện theo Nghị định 36/CP.
+ Tổ chức cho học sinh tham gia các môn thi đấu thể thao cấp thành phố.
+ Tổ chức Tết yêu thương cho học sinh
5. Công tác Công đoàn

3

+ Thăm hỏi động viên các đồng chí đoàn viên công đoàn khi gặp hoàn
cảnh khó khăn.
6. Cơ sở vật chất – tài chính- nhân sự
+ Thực hiện đảm bảo quyền lợi chính sách cho cán bộ giáo viên nhân
viên.
7. Công tác khác
+ Chấn chỉnh công tác ATGT; ANTT, an toàn trường học phòng chống
bạo lực học đường, công tác PCCC. ATVSTP.
+ Tăng cường thực hiện kiểm tra, tuyên truyền thực hiện ATGT.
+ Tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác dạy thêm học thêm trong và
ngoài nhà trường.
+ Nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện đạo đức công vụ, đạo đức nhà
giáo.
+ Họp phụ huynh học kỳ I (29/12/2019)
Trên đây là báo cáo công tác tháng 12/2019 và nhiệm vụ trọng tâm của
tháng 01/2020 của trường tiểu học Yên Thanh. Nhà trường tiếp tục bổ sung kế
hoạch tháng 12 sau cuộc họp giao ban Hiệu trưởng.
* Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- PGD(b/c);
- Lãnh đạo nhà trường(th/h));
- TTCM, GV, NV(biết);
- Websise trường;
- Lưu: VT, CM.

Nguyễn Thị Huyền
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