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TRƯỜNG TIẾU HỌC YÊN THANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Uông Bí, ngày 10 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc kết luận họp nhà trường tháng 4/2020
Căn cứ vào nội dung cuộc họp nhà trường hồi 14h0p ngày 10/4/2020 của
tập thể hội đồng sư phạm nhà trường (HÌNH THỨC HỌP TRỰC TUYẾN)
Chủ trì: Đ.c Nguyễn Thị Huyền – Hiệu trưởng
Thư ký: Đ.c Phùng Thùy Trang – thư ký nhà trường
Sau khi thảo luận và các ý kiến tham gia tại cuộc họp, đ.c Hiệu trưởng đã
kết luận như sau:
I. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2020
- Trọng tâm: toàn trường nghỉ phòng dịch Covid-19
- CB, GV, NV nhà trường đã tích cực triển khai và thực hiện:
+ Ôn tập qua phần mềm Zoom đối với 3 môn Toán; Tiếng Việt; tiếng Anh
từ ngày 02.3.2020
+ Tổ chức quay video các tiết dạy: Thủ công/ kỹ thuật từ khối 1 đến khối 5
các bài trong chương trình tuần học 20;21;22;23. Nhà trường ghi nhận sự cố
gắng nỗ lực của chuyên môn nhà trường; các tổ chuyên môn, cá nhân các GV
tham gia giảng dạy; tư vấn; góp ý và ekip làm việc của nhóm GV: Đ.c Đại; đ.c
Linh và các TTCM.
+ Khi tổ chức ôn tập còn duy nhất 01 lớp là lớp 3A2 GV không tổ chức ôn
tập trực tuyến, GVCN báo cáo nhà trường lý do phụ huynh không có điều kiện
tham gia.
- Công tác báo cáo: một số giáo viên không thực hiện báo cáo việc tổ chức
ôn tập theo quy định của nhà trường. Nghỉ họp không báo cáo rõ lý do.
- Nhà trường đã triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo về phòng choosngd
ịch Covid-19 của các cấp. Nhà trường đã chủ động cụ thể hóa chương trình, cụ

1

thể hóa kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 phù hợp
với điều kiện của nhà trường.
- Đoàn viên công đoàn đã hoàn thành ủng hộ phòng chống dịch Covid-19:
01 ngày lương/ 1 đoàn viên công đoàn.
- 36 CB, GV, NV đã tham gia hỗ trợ tại các trạm kiểm dịch của phường
Yên Thanh.
- 100% CB, GV, NV, NLĐ đã khai báo y tế trên internet. Đối với học sinh
đề nghị GVCN tiếp tục nhắc nhở phụ huynh học sinh thực hiện.
- Nhà trường đã triển khai các cuộc thi trực tuyến cho học sinh.
- Hội đồng lựa chọn SGK lớp 1 đã làm việc nghiêm túc, hoàn thành việc
lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021 theo đúng hướng dẫn và gợi ý của
PGD; SGD.
- Việc nộp báo cáo và SKKKN lùi lại khi học sinh trở lại trường.
- Nhà trường duy trì công tác tổng vệ sinh, khử khuẩn. Đảm bảo an toàn, an
ninh và trật tự trường học.
- Xếp loại thi đua tháng 3:
+ Xếp loại C: đ.c Tiếm; đ.c Quỳnh
+ Xếp loại B: đ.c Liễu
+ Xếp loại A: Các đ.c còn lại
- Nhà trường đã thực hiện phát động hưởng ứng các ngày như: Quốc tế
hạnh phúc; thực hiện Giờ trái đất.
II. Kế hoạch công tác tháng 4/2020
- Nhà trường tiếp tục thực hiện chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid19. Tập trung bổ sung CSVC, thiết bị cần thiết cho công tác phòng, chống dịch
Covid-19 từ nguồn ngân sách được cấp.
- Nhà trường triển khai hướng dẫn số 234 và 317 của PGD;
- Triển khai kế hoạch số 56 của nhà trường về thực hiện dạy học qua
internet và điều chỉnh nội dung học kỳ II năm học 2019-2020. Thực hiện
chương trình học kỳ II chính thức từ tuần 20 bắt đầu từ 13.4.2020 theo thời khóa
biểu nhà trường xây dựng.
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- Tổ chức họp Ban CMHS trường, lớp hình thức trực tuyến do Hiệu trưởng
tổ chức.
- GVCN chủ động tổ chức họp phụ huynh trước khi thực hiện học chương
trình học kỳ II từ ngày 13.4.2020.
- GVCN có trách nhiệm triển khai kỹ nội quy lớp học trực tuyến tới phụ
huynh và học sinh. Sau 0 tuần thực hiện nếu có những bất cập, nhà trường sẽ
tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp.
- Giao đồng chí Nguyễn Thị Minh thư- PHT chủ động xây dựng quy chế
chuyên môn chi tiết, cụ thể trong thời gian giảng dạy trực tuyến.
- Tiếp tục chỉnh trang, vệ sinh các phòng học, toàn trường và tuyên truyền
cho CB, GV, NV, PH và HS những việc cần làm theo công văn 476 của Cục
quản lý Môi trường- Y tế.
- GVCN có trách nhiệm triển khai kế hoạch trong đó có phương án/ thông
báo về các hình thức dạy học của nhà trường để phụ huynh đăng ký hình thức
học sho con một cách phù hợp. GVCN gửi về BGH trước ngày 13.4.2020.
- Giao đ.c Nguyễn Thị Minh Thư- PHT chủ động duyệt hồ sơ, giáo án, tiết
dạy của giáo viên. Giáo viên thực hiện nghiêm túc về hồ sơ: giáo án, sổ báo
giảng; dự giờ trực tuyến…
- Toàn thể CB, GV, NV thường xuyên cập nhật thông tin đặc biệt lag
phòng, chống Covid-19.
- Giao đ.c Hoa –CTCD hoàn thiện hồ sơ theo chỉ đạo của LĐLĐ TP về
công tác tài chính năm 2019.
- GV chủ động làm đơn và hồ sơ thi thăng hạng GV nếu thấy đủ điều kiện.
- Đ.c Nhung; đ.c Vân hỗ trợ Tiếng Anh khối 1;2 nếu có phụ huynh học sinh
trao đổi khi ôn tập.
- Nhà trường thông qua quyết định chọn SGK lớp 1 năm 2020-2021.
- Đ.c Thu Thanh nghỉ thai sản, nhà trường phân công đ.c Mai chủ nhiệm,
dạy lớp 2A5 từ ngày 13.4.2020.
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- Phát động CB, GV, NV hưởng ứng ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4
và ngày sách Việt Nam 21/4; tuyên truyền chào mừng ngày giải phóng Miền
Nam thống nhất đất nước 30.4.
- Ngày 30/4 giáo viên vẫn thực hiện dạy học trực tuyến để trọn tuần.
GVCN cần thông báo để PHHS được biết.
- Triển khai cuộc thi Kể chuyện Bác Hồ cho các em học sinh và Đại sứ văn
hóa đọc. Giao đồng chí Thư-PHT chỉ đạo.
- CB, GV, NV chủ động tham gia cuộc thi trực tuyến trên internet “90 năm
ngày truyền thống tuyên giáo của Đảng” (công văn đã gửi).
III. Ý kiến tham gia của các đồng chí dự họp nhà trường (sổ nghị
quyết)
IV. Thư ký thông qua nghị quyết, lấy ý kiến biểu quyết
Trên đây là kết luận về việc đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ tháng
3/2020 và phương hướng, nhiệm vụ trong tâm tháng 4/2020. Đề nghị các đ.c tổ
trưởng đôn đốc, nhắc nhở các thành viên trong tổ cùng thực hiện, các bộ phận
nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch đã được hội đồng sư phạm nhà trường
nhất trí biểu quyết thông qua.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Lãnh đạo trường (c/đ);
- GV,NV (th/h);
- Website trường;
- Lưu: VT, CM.

(Đã ký)

Nguyễn Thị Huyền
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