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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác tháng 9 và nội dung trọng tâm
công tác tháng 10 năm 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 9 và nội dung trọng tâm công
tác tháng 10 năm 2019 như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 9/ 2019
1. Nền nếp dạy và học
- Sĩ số các lớp: Tổng số 26 lớp; 1157 học sinh.
- Duy trì nền nếp dạy và học: Thực hiện học 2 buổi trên ngày thực
hiện đúng chương trình và thời khóa biểu.
- Thực hiện nghiêm túc nền nếp dạy và học, đảm bảo đúng chương
trình và kế hoạch giảng dạy.
2. Công tác chuyên môn
- Triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của nhà trường,
chuyển cho các tổ xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn.
- Xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học chuyển về
phòng GD&ĐT đúng thời gian quy định.
- Xây dựng kế hoạch học 9 buổi/ tuần, sắp xếp thời khóa biểu học
tuần 1 bắt đầu từ ngày 09/9/2019
- Thực hiện xây dựng các kế hoạch thực hiện trong năm học theo
hướng dẫn của phòng GD&ĐT.
- Chỉ đạo các đồng chí giáo viên soạn giảng đúng quy định.
- Hướng dẫn các đồng chí giáo viên xây dựng kế hoạch và hoàn thiện
các loại hồ sơ theo quy định của nhà trường.
3. Kiểm tra nội bộ - Thi đua
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 9
- Cá nhân đăng ký thi đua năm học 2019-2020
- Thực hiện tốt công tác PCGD-XMC; cập nhật phần mềm phổ cập
đúng tiến độ.
- Tổ chức kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

4. Công tác Đội – Hoạt động ngoài giờ
- Tổ chức cho học sinh tham gia dâng hương tại Nhà bia ghi tên các
anh hùng liệt sĩ phường Yên Thanh nhân dịp khai giảng năm học mới.
- Kiện toàn đội cờ đỏ, các em có ý thức hoạt động để duy trì nền nếp.
- Duy trì tốt mọi nền nếp hoạt động ngoài giờ lên lớp, chào cờ, hát
Quốc ca.
- Tổ chức cho 23 học sinh tham gia 02 tiết mục văn nghệ tại Nhà hát
thành phố dịp Tết trung thu.
- Tổ chức hoạt động NGLL đối với HS toàn trường với chủ đề: Vui
Tết Trung thu.
5. Công tác bán trú, vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe HS
- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh khi thời tiết giao mùa, ATGT,
an tòa phòng chống TNTT trong nhà trường, ….
- Tiếp tục tuyên truyền tới HS về cách phòng, chống bệnh giun trong
đất.
- Đảm bảo vệ sinh môi trường cảnh quan, giám sát an toàn thực phẩm
tại bếp ăn bán trú.
- Triển khai BHYT đối với học sinh lớp 1 sinh năm 2013.
- Thực hiện phun phòng dịch tại bếp bán trú.
6. Công tác Công đoàn
- Tổ chức thăm hỏi động viên các đồng chí đoàn viên công đoàn
không may gặp hoàn cảnh khó khăn.
- Khen thưởng con đoàn viên công đoàn nhân dịp tết Trung thu dự
kiến 30 000đ/cháu.
- Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi đua công đoàn năm học 2019-2020
- Tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ ngày 27/9
7. Cơ sở vật chất – tài chính
- Sửa chữa bàn ghế cho các phòng học.
- Hoàn thiện hồ sơ tăng lương và phụ cấp thâm niên 6 tháng cuối năm
2019.
- Nhà trường đã nhận được quà tặng là 07 điều hòa, 01 quạt treo
tường; 02 lớp sơn tường; 01 lớp vẽ tranh trang trí với tổng số tiền 22 803
000đ.
- Nhà trường xây dựng kế hoạch thu- chi năm học và thực hiện công
khai theo đúng quy định.
8. Công tác khác

- Tổ chức thành công lễ khai giảng năm học 2019-2020, tại buổi Lễ
nhà trường đã trao quà cho 10 học sinh nghèo có hoàn cảnh éo le với phần
quà tổng giá trị là 2 000 000đ (hai triệu năm trăm nghìn đồng) từ nguồn xã
hội hóa.
- Tổ chức Hội nghị gặp mặt Hiệu trưởng lắng nghe ý kiến của phụ
huynh học sinh 5 khối lớp thành công.
- Tổ chức Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường vào ngày
22/9/2019 thông qua dự thảo đề án các khoản thu theo thỏa thuận và tự
nguyện năm học 2019-2020.
- Duy trì ngày chủ nhật xanh tạo môi trường xanh – sạch – đẹp.
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 10/2019
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch chỉ đạo của PGD&ĐT thành phố.
1. Nền nếp dạy và học
- Duy trì sĩ số.
- Thực hiện nghiêm túc nền nếp dạy và học, đảm bảo đúng chương
trình và kế hoạch theo đúng kế hoạch.
2. Công tác chuyên môn
- Thực hiện nghiêm túc 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.
- Thực hiện chuyên đề cấp cấp tổ, cấp trường
- Kiểm tra BDTX Nội dung 2
- Tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học tới toàn thể CB, GV, NV và
công khai tại bảng tin nhà trường theo quy định.
- Tổ chức thi đua thao giảng chào mừng ngày 20.10
3. Kiểm tra nội bộ - Thi đua
- Thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trường.
- Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi đua năm học 2019-2020 chuyển về phòng
GD&ĐT.
- Tổ chức kiểm tra nội bộ theo 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.
- Đại hội Liên Đội.
5. Công tác bán trú, vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe HS

- 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.
6. Công tác Công đoàn
- Thăm hỏi động viên các đồng chí đoàn viên công đoàn không may
gặp hoàn cảnh khó khăn.
- Tổ chức hoạt động chào mừng ngày 20/10.
7. Cơ sở vật chất – tài chính
- Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động dạy và học.
- Đảm bảo chế độ chính sách tài chính trong nhà trường.
8. Công tác khác
- Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của cấp trên.
- Tăng cường công tác ATGT; ANTT, an toàn trường học phòng
chống bạo lực học đường.
- Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, tuyên truyền thực hiện
ATGT.
- Tiếp tục duy trì ngày chủ nhật xanh trong nhà trường.
- Tổ chức khám sức khỏe định kì cho cán bộ giáo viên, nhân viên,
người lao động năm học 2019 - 2020
Trên đây là báo cáo công tác tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm của tháng
10 năm 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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