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BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 10/2021
1. Tập trung quán triệt triển khai các nhiệm vụ trong điều kiện dịch bệnh
COVID-19 chủ động, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình dịch bệnh ở từng thời
điểm, đảm bảo an toàn cho CB, GV, HS, đồng thời đảm bảo thực hiện nghiêm túc kế
hoạch dạy học, chương trình quy chế chuyên môn, giữ vững chất lượng.
2. Nhà trường tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/10 như: Chấm hồ sơ,
các hoạt động trãi nghiệm theo nhóm lớp: làm thiệp, cắm hoa, nặn hoa, vẽ quà tặng
bà, mẹ cô giáo...,
- Tổng số hồ sơ tham gia dự chấm 29/29 bộ, xếp loại tốt 25, khá 4
- Quà ngày 20/10 mỗi CBGV, NV: 150.000 ngàn đồng( nhà trường 100 ngàn,
công đoàn 50 ngàn đồng.
3. Thực hiện nghiêm túc chương trình, quy chế chuyên môn đổi mới hình thức
tổ chức, phương pháp dạy học; Hầu hết các giáo viên biết đổi mới hình thức, phương
pháp dạy học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, giáo viên các nhóm lớp đã tích
hợp chương trình STAEM, Montessori vào kế hoạch CSGD trẻ
- Chuyên môn đã chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với
tình hình dịch bệnh Covid 19 hiện nay, chú trọng phát triển các kỹ năng cho trẻ như
kỹ năng vận động, kỹ năng chào hỏi lễ pháp, kỹ năng giao tiếp tự tin, vệ sinh các nhân,
kỹ năng chơi với đồ chơi...
- 14/14 lớp có nhóm zalo và sử dụng hiệu quả nhóm zalo của lớp mình như:
thông báo, trao đổi, tuyên truyền những nội dung liên quan đến công tác chăm sóc
giáo dục trẻ, chương trình dạy học của nhóm lớp, gửi video, hình ảnh các hoạt động
của trẻ ở lớp đưa lên cho phụ huynh xem , trao đổi về tình học tập của trẻ, công tác
tuyên truyền thực hiện thường xuyên và hiệu quả, nổi bật lớp 4TC, 5TC tuổi, nội
dung đa dạng, nhiều phụ huynh tương tác, một số lớp hình ảnh gửi qua za lo nội dung
phong phú đa dạng lớp 5 tuổi A, khối 3tuổi ..
- Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh nhóm lớp, tạo môi trường cảnh
quan xanh, sạch đẹp.
- 100% giáo viên ứng dụng CNTT trong dạy học, có 28/29 giáo viên đăng ký
sữ dụng giáo án điện tử và đã thực hiện đưa giáo án lên phần mềm Google drive của
nhà trường.

4. Cân đo lên biểu đồ tăng trưởng lần 1/2021
Tổng số trẻ được cân đo: 422
- Trẻ bình thường: 382/422 đạt tỷ lệ: 90,6%
- Trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân: 30/422 chiếm tỷ lệ: 7,1%
- Trẻ thấp còi: 40/422 chiếm tỷ lệ: 9,4%
5. 100% cán bộ giáo viên, nhân viên hiểu thêm về thông tư số 52/2020/TTBGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 Thông tư ban hành điều lệ trường mầm non,
6. Phối hợp với trường trung học cơ sở Đặng Dung và trường Tiểu học Hà
Tông Mục thực hiện tốt tổng điều tra đối tượng phổ cập, hoàn thành nhập dữ liệu, xử
lý, đánh giá kết quả, hồ sơ phổ cập năm 2021. Thực hiện tốt “Tuần lễ hưởng ứng học
tập suốt đời” từ ngày 01/10 – 08/10/2021.
7. Tổ chức chuyên đề cấp trường:
+ Chuyên đề thiết thực: 5 tuổi: Làm quen chữ cái; 4 tuổi: Nhận biết một số
biểu hiện và cách phòng tránh bệnh Covid -19.
8. Công tác kiểm tra nội bộ:
* Kiểm tra công tác chuyên môn: 3 cuộc
+ Tốt: 3
- Kiểm tra nhiệm vụ giáo viên: 4 giáo viên
+ Tốt: 3
+ Khá: 1
* Kiểm tra các hoạt động khác của nhà trường: 4 cuộc
+ Tốt: 3
+ Khá: 1
9. Xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị
- Đã hoàn thành nâng cấp cổng trước, các nhà thầu đang tiến hành sơn dãy nhà
cấp 4 và dãy nhà hai tầng.
- Huy động phụ huynh lao động quýet sơn phía trong nhà cấp 4, quét sơn khu
vui chơi, đồ chơi ngoài trời: 20 ngày công
- Mua sắm trang thiết bị phục vụ nhu cầu CSGD trẻ:
+ Mua 8 máy tập gim: 24.000.000 đồng
+ Mua 150 m2 cỏ nhất: 27.000.000đồng
+ 1 Tủ hấp cơm: 39.000.000 đồng
+ Nâng cấp tu sữa nhỏ: 18.500.000 đồng.
+ Trang trí 4 phòng chức năng và làm lại các bảng biểu: 31.750.000 đồng
Tổng kinh phí: 140.250.000 đồng.
11. Tổ chức họp ban chấp hành phụ huynh và họp phụ huynh toàn trường.

12.Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý ngân sách, thực hiện tốt các quy
trình huy động nguồn lực theo TT16, CV 5027 của UBND tỉnh
13. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, giáo dục kỹ năng sống, giáo
dục đạo đức, pháp luật cho CB, GV, HS; Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 1537/CTBGDĐTngày 05/5/2014 của Bộ GD&ĐT; Thực hiện tốt luật ATGT, phòng chống
các tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT trường học.
14. Thực hiện tốt các phương án phòng chống lụt bão. Phân công nhiệm vụ cụ
thể, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo, nhất là chuẩn bị lực lượng, phương tiện, hậu cần
tại chỗ, đáp ứng mọi tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà
trường, của CBGV.
* Hạn chế:
- Do trời mưa và nhà thầu đang triển khai tu sữa CSVC nên chưa hoàn thành
xây dựng, trang trí môi trường ngoài và các phòng chức năng.
- Một số lớp công tác phối hợp với phụ huynh qua nhóm zalo nội dung chưa đa
dạng, chưa thu hút được phụ huynh.
- Góc khám phá của các nhóm lớp chưa đa dạng, phong phú, sáng tạo.
- 100% GV viết tin, bài đưa lên trang Woetsai của trường nhưng số bài có chất
lượng còn hạn chế.
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