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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác tháng 02/2020 và
phương hướng nhiệm vụ trong tâm tháng 3/2020
Thực hiện nhiệm vụ chế độ thông tin, báo cáo, trường tiểu học Yên Thanh
báo cáo việc thực hiện công tác tháng 02/2020 và nội dung trọng tâm công tác
tháng 3 /2020 như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 02 /2020
- Học sinh nghỉ học chưa trở lại trường
- Nhà trường duy trì việc phân công lịch trực cho cán bộ, giáo viên, nhân viên
đảm bảo 100% các ngày, các buổi đều có CBQL và GV, NV trực trường.
- Công tác an ninh đảm bảo.
- Nhà trường đã kịp thời triển khai tất cả các văn bản chỉ đạo của các cấp
phòng, chống dịch bệnh Cobyd-19 đến toàn thể CB, GV, NV và phụ huynh học
sinh đồng thời nhà trường đã kịp thời cụ thể hóa các nhiệm vụ phải thực hiện qua
kế hoạch số 17; công văn số 19 và 20/ THYT tới toàn thể CB, GV, Nv và cha mẹ
học sinh.
- Trong thời gian học sinh nghỉ học, nhà trường đã tổ chức các cuộc thi qua
mạng: “Vẽ tranh với chủ đề sức khỏe và môi trường cộng đồng”; cuộc thi “viết về
gương người tốt việc tốt”. Cuộc thi đã thu hút hơn 600 học sinh tham gia và giúp
học sinh có ý thức tốt trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
- Tự tổ chức tập huấn 01 buổi cho CB, GV về việc sử dụng phần mềm Zoom
để dạy học trực tuyến cho học sinh; chỉ đạo giáo viên tập trung giao bài ở 3 môn
học Tiếng Việt; Toán; Tiếng anh cho các em bằng nhiều hình thức (qua các
phương tiện CNTT hoặc trao đổi trực tiếp qua điện thoại đối với những phụ huynh
sử dụng điện thoại thông thường không có mạng Interrnet.
- Phối hợp với công ty Viettel tập huấn sử dụng phần mềm miễn phí giúp giáo
viên dạy học online.
- Nhà trường tổ chức 04 lao động hàng tuần tổng dọn vệ sinh, khử khuẩn bằng
cách lau dung dịch Cloramin B trường, lớp sạch sẽ. Phối hợp với Trung tâm y tế
thành phố ký hợp đồng phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường.
- Phối hợp cùng phụ huynh học sinh xã hội hóa về cơ sở vật chất, vật tư và
ngày công lắp đặt được 22 bồn rửa tay tại cửa các lớp học cho học sinh tăng cường
các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi học sinh trở lại trường học. Tổng trị giá
công trình 52 200 000đ.

- Thực hiện triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, các kế hoạch về việc thực
hiện pháp luật, phòng chống tham nhũng, văn hóa ứng xử, kỷ luật kỷ cương thi
hành công vụ; công tác chủ đề năm tới CB, GV, NV bằng kế hoạch và chương
trình cụ thể của nhà trường.
- Triển khai tới toàn thể các đồng chí về hồ sơ thi đua đăng ký các danh hiệu;
triển khai kế hoạch hội thi GVDG cấp thành phố và các cuộc thi tới học sinh UPU;
ATGT nụ cười cho trẻ; khẩu hiệu ATGT….Thực hiện nộp danh sách giáo viên và
hồ sơ thi GVDG cấp thành phố đúng kế hoạch.
- Nhà trường tích cực sửa chữa nhỏ trong thời gian học sinh nghỉ dài để đảm
bảo mọi cơ sở vật chất tốt hơn sau khi học sinh trở lại trường.
- 06 giáo viên tham gia hiến máu nhân đạo trong đợt phòng chống dịch bệnh
Covyd-19, vượt chỉ tiêu cấp trên giao là 05 đ.c.
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 3 /2020
1. Nền nếp
- Duy trì sĩ số và nền nếp học tập sau khi học sinh trở lại trường.
- Kiểm tra sĩ số và báo cáo sĩ số thường xuyên
- Tổ chức đo kiểm tra thân nhiệt toàn thể CB, Gv, Nv và HS hàng ngày.
2. Công tác chuyên môn
- Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố
- Thực hiện đúng soạn, giảng, chương trình tiếp tuần học 20.
- Tawngc ường chỉ đạo giáo viên giảng dạy, kèm cặp và bồi dưỡng cho học
sinh sau khi nghỉ dài, tăng cường các tiết ôn luyện buổi hai.
3. Kiểm tra nội bộ - Thi đua
- Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi đua
- Tổ chức cho giáo viên tham gia thi GVDG cấp thành phố
4. Công tác Đội – hoạt động ngoài giờ
- Tổ chức thu nộp bài viết thư UPU
- Tổ chức thu nộp bài viết các khẩu hiệu về ATGT
- Tổ chức thu nộp bài ATGT nụ cười cho trẻ
- Tăng cường công tác truyền thanh, tuyên truyền bảng tin về dịch bệnh
COvyd-19
- Phát động thi đua chào mừng 8/3 và 26/3 tuy nhiên không tập trung đông
người không tổ chức các hoạt động tập thể toàn trường trong thời gian dịch bệnh
5. Công tác bán trú
- Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh lớp học, vệ sinh chung, công tác vệ
sinh an toàn thực phẩm bán trú.

6. Công tác Công đoàn
- Tuyên truyền ngày 8/3 không tổ chức tọa đàm hay mít tinh.
7. Cơ sở vật chất - tài chính: Kiểm tra CSVC, sửa chữa nhỏ tại trường.
8. Công tác khác
- Tiếp tục triển khai các công văn chỉ đạo của các cấp, tập trung vừa giảng
dạy học tập vừa tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covyd-19.
- Tawngc ường công tác dọn vệ sinh và lau khử khuẩn Covyd-19.
Trên đây là báo cáo công tác tháng 02/2020 và nhiệm vụ trọng tâm của
tháng 3/2020 của trường tiểu học Yên Thanh. Nhà trường tiếp tục bổ sung kế
hoạch tháng 3 sau cuộc họp giao ban Hiệu trưởng.
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