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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác tháng 5/2020 và
phương hướng nhiệm vụ trong tâm tháng 6/2020
Thực hiện nhiệm vụ chế độ thông tin, báo cáo, trường tiểu học Yên Thanh
báo cáo việc thực hiện công tác tháng 5/2020 và nội dung trọng tâm công tác
tháng 6 /2020 như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 5/2020
1. Nền nếp
- Thực hiện nghiêm túc nền nếp khi học sinh trở lại trường sau thời gian
nghỉ dài phòng chống dịch Covid-19.
- Duy trì sĩ số, tuy nhiên sĩ số học sinh thay đổi thường xuyên giao động
từ 1153 đến 1158 học sinh (lý do: học sinh chuyển đến, chuyển đi).
- Giáo viên, học sinh duy trì thực hiện tốt nền nếp, nôi quy nhà trường.
2. Công tác chuyên môn
- Chỉ đạo thực hiện chương trình tuần học thứ 23 từ ngày 04/5/2020.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra GHKII.
- Hoàn thành việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021;
thực hiện công khai và tuyên truyền rộng rãi tới phụ huynh học sinh.
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch năm học, thực hiện những nội dung theo kế
hoạch bổ sung từng tháng.
- Duy trì sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra hồ sơ, giáo án theo quy định.
- Đã hoàn thành bài kiểm tra BDTX đối với 02 đ.c CBQL.
3. Kiểm tra nội bộ - Thi đua
- Tiếp tục thực hiện điều chỉnh kế hoạch kiểm tra nội bộ theo năm học.
- Duy trì công tác kiểm tra nền nếp, kiểm tra thường xuyên.
- Thực hiện kiểm tra nội bộ tháng 5 theo kế hoạch đã điều chỉnh.
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên kiểm tra chéo hồ sơ.
- Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Phòng GD ngày
28 và 29/5.
- Tổ chức kiểm tra GHKII theo đúng quy định.
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- Tổ chức khen thưởng cho học sinh đạt giải tại các cuộc thi: vẽ tranh, thi
viết về gương người tốt việc tốt; thi kể chuyện Bác Hồ và 03 giáo viên có thành
tích xuất sắc trong thời gian dạy học Covid-19 với tổng số tiền hơn 8 triệu đồng
từ nguồn xã hội hóa.
- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND thành phố xét, công nhận cho 24
SKKN/ 24 báo cáo SKKN.
- Nhà trường thực hiện tốt các nội dung công khai theo quy định.
4. Công tác Đội – hoạt động ngoài giờ
- Tuyên truyền các ngày: quốc tế lao động (1/5); ngày chiến thắng Điện
Biên Phủ (7/5); ngày thành lập Đội 15/5; ngày khoa học công nghệ 18/5; ngày
sinh nhật Bác 19/5;
- Phát động tháng hành động vì trẻ em, thực hiện từ 01/6.
- Tổ chức hoạt động ngoại khóa, kết nạp đội viên chào mừng kỷ niệm 130
năm ngày sinh nhật Bác.
- Tổ chức phát thanh măng non tuyên truyền những ngày Lễ lớn.
- Triển khai tốt phong trào đọc và làm theo báo Đội: báo mặt trời nhỏ,…
- Tổ chức kết nạp cho 30 em nhi đồng vào Đội.
5. Công tác bán trú, vệ sinh và y tế trường học
- Tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Tuyên truyền hưởng ứng tuần lễ nước sạch và ngày môi trường thế giới.
- Nhà trường đón đoàn giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm của TTYT
thành phố.
- Tăng cường đo thân nhiệt, kiểm tra sĩ số học sinh, báo cáo về PGD theo
công văn 382.
- Tích cực tuyên truyền học sinh cách phòng bệnh theo mùa.
- Vệ sinh trường, lớp sạch. Bếp ăn sạch sẽ, thực hiện thường xuyên công
tác lau dọn bề mặt và khử khuẩn theo quy định.
6. Công tác Công đoàn
- Đã phát động đoàn viên công đoàn đóng góp đầy đủ các khoản quỹ và
nộp cấp trên đúng thời gian quy định.
- Tổ chức kiện toàn Ban chấp hành Công đoàn theo quy định.
- Tích cực tuyên truyền pháp luật.
- Tuyên truyền những nội dung tháng công nhân do LĐLĐ thành phố phát
động.
7. Cơ sở vật chất - tài chính- chế độ
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- Tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất toàn trường sau thời gian dài học sinh
nghỉ học phòng chống Covid-19.
- Đ.c Nguyễn Thị Hoa- nguyên PHT nghỉ hưu từ ngày 01/5/2020. Nhà
trường đã tổ chức phân công nhiệm vụ lại đối với CBQL.
- Thực hiện hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đối với giáo viên đã trúng tuyển viên
chức; hồ sơ nâng lương 6 tháng đầu năm 2020; hồ sơ thi thăng hạng giáo viên
kịp thời, đúng chế độ. Xét hồ sơ nâng lương sớm đối với 01 đ.c.
8. Công tác khác
- Tăng cường tuyên truyền, đôn đốc và nhắc nhở CB, GV, NV thực hiện
nghiêm túc kỷ luật kỷ cương thi hành công vụ; thực hiện ngiêm túc bộ quy tắc
ứng xử.
- Phối hợp tốt với công an phường yên Thanh thực hiện tốt mô hình cổng
trường an toàn.
- Triển khai tới phụ huynh học sinh về các danh mục và đầu sách học từ
lớp 1 đến lớp 6 để phụ huynh đăng ký (không bắt buộc).
II. KẾ HOẠCH THÁNG 6/2020
1. Nền nếp
- Duy trì nền nếp ra, vào lớp và các hoạt động của nhà trường khi học sinh
đi học trở lại.
- Duy trì sĩ số học sinh. Tăng cường theo dõi sĩ số học sinh hàng ngày.
- Thực hiện tốt kỷ luật kỷ cương và thi hành công vụ.
2. Công tác chuyên môn
- Tổ chức thực hiện đúng chương trình.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra cuối năm học.
- Tổ chức cho GV tham gia kỳ thi GVDG cấp TP theo hướng dẫn của CM
PGD.
- Tổ chức đánh giá chuẩn HT, PHT, CNNGV theo quy định.
3. Kiểm tra nội bộ - Thi đua
- Tổ chức kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
- Hoàn thiện hồ sơ thi đua của tập thể và cá nhân theo quy định.
4. Công tác Đội – hoạt động ngoài giờ
- Tổ chức phát thanh măng non tuyên truyền ngày Quốc tế thiếu nhi; ngày
môi trường thế giới; ngày Bác hồ ra đi tìm đường cứu nước; …
- Tổ chức hoạt động ngoại khóa tháng hành động vì trẻ em chủ đề: phòng
chống tai nạn thương tích.
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- Tổ chức cho 01 học sinh tham gia thi hùng biện về một cuốn sách viết về
Quảng Ninh tại thư viện tỉnh Quảng Ninh.
- Nhân dịp 01/6 tổ chức Lễ kết nạp đội viên đợt 3 trong năm học đối với
những em đủ điều kiện và tiêu chuẩn.
- Hoàn thành phát động ủng hộ phong trào kế hoạch nhỏ.
5. Công tác bán trú, vệ sinh và y tế
- Tăng cường tuyên truyền công tác đảm bảo vệ sinh ATTP.
6. Công tác Công đoàn
- Tiếp tục triển khai kế hoạch học tập về giáo dục pháp luật cho đoàn viên
công đoàn.
7. Cơ sở vật chất - tài chính- chế độ
- Tiếp tục rà soát, sửa chữa nhỏ trong nhà trường đảm bảo môi trường
giáo dục.
- Công khai tài chính thực hiện hết quý II năm 2020.
8. Công tác khác
- Duy trì việc thực hiện thông tin, báo cáo kịp thời, chính xác.
- Tổ chức đánh giá viên chức năm học 2019-2020 khi có hướng dẫn.
- Phối hợp với trường mầm non, khu dân cư để có kế hoạch cho công tác
tuyển sinh lớp 1 đạt hiệu quả.
- Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống cháy nổ, an toàn giao
thông.
- Làm tốt công tác xã hội hóa các cá nhân, doanh nghiệp tặng quà cho các
em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1/6.
Trên đây là báo cáo công tác tháng 5/2020 và nhiệm vụ trọng tâm của
tháng 6/2020 của trường tiểu học Yên Thanh. Nhà trường tiếp tục bổ sung kế
hoạch tháng 5 sau cuộc họp giao ban Hiệu trưởng.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

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

Nguyễn Thị Huyền
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