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CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hanh phúc

Tùng Lộc, Ngày 07 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 11/2021;
KẾ HOẠCH THÁNG 12/2021.
I. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2021
* Ưu điểm:
1. Thực hiện nghiêm túc chương trình, quy chế chuyên môn theo chương trình
cốt lõi. Tập trung chỉ đạo giáo viên ứng dụng tốt phương pháp giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm vào công tác CSGD trẻ . Nâng cao chất lương ăn bán trú đặc biệt là tập
trung chỉ đạo các cô nuôi dưỡng thường xuyên thay đổi cách chế biến các món ăn cho
trẻ cũng như CBGV, NV, tập trung các giải pháp nâng cao chất lương giáo dục, áp
dụng chương trình mới như chương trình Stem, Montessori vào chương trình giảng
dạy và tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống,....với
chủ điểm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
trao đổi về tình học tập của trẻ, công tác tuyên truyền thực hiện thường xuyên
và hiệu quả, nổi bật lớp 5TB, 5TA, 4TA, 4TC, 5TC, 3TA,, 3 tuổi C
2. 100% cán bộ giáo viên, nhân viên tìm hiểu thêm Kế hoạch số 372/KHUBND ngày 8/10/2021 Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh
3. Triển khai các biện pháp phòng bệnh mùa đông cho trẻ: Phối hơp với phụ
huynh mua cho trẻ 844 tấm thảm xốp trãi nền nhà, mua dép đi trong nhà, phụ huynh
mặc đủ ấm cho trẻ, viêt các bài tuyên truyền...
4. Toàn trường phát động phong trào thi đua “hai tốt”, tổ chức các hoạt động
chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
-; Thao giảng chào mừng ngày 20/11: 9 hoạt động:
+ Tốt: 6
+ Khá: 3
- Thi đồ dùng, đồ chơi: Mỗi lớp 3 bộ đồ chơi, kết quả hội thi đạt kết quả cao
- Các lớp tổ chức các hoạt động trãi nghiệm như: Cắm hoa, làm thiệp, …
- Quà 20/11cho CBGV, NV: 1.550.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

- Chuyên đề cấp trường: 1 hoạt động.
5. 100% CBGV tham gia làm bài thi nội dung 2 đạt kết quả cao.
6. Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, kiểm tra việc thực hiện nhiệm
vụ nhà giáo. Thực hiện tốt công khai giáo dục theo quy định.
- Kiểm tra nhiệm vụ nhà giáo: 2 giáo viên
7. Xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia
* Xây dựng cơ sở vật chất:
- Hoàn thành các hạng mục nâng cấp sữa chữa như: Sơn dãy nhà cấp 4, dãy nhà
2 tầng, nâng cấp cổng trước, nâng cấp khu vệ sinh dãy nhà cấp 4, mua sắm 1 số trang
thiết bị, trang trí tại 4 phòng chức năng, Động thổ khu vui chơi đa năng với tổng kinh
phí: 700.000.000 đồng.
- Phụ huynh tài trơ cho nhà trường : 50 bộ bàn ghế, 7 bộ bàn ghế Ksmats, 4 ti vi,
4 giá đựng đồ chơi, 5 giá vẽ với tổng kinh phí là 115.000.000 đồng.
* Xây dựng cảnh quan môi trường, tạo vườn rau sạch cho trẻ.
Vườn rau sạch cỏ, trồng nhiều loại rau một số lớp đã tương đối đẹp như : Mồng
tơi lớp bé A, 4 tuổi E, hẹ 3 tuổi B,D,D, nhà bếp, đã cắt mới lên cần chăm sóc kịp thời.
- Bồn hoa: Các bồn hoa đã có màu xanh cụ thể: lớp 3 tuổi D, C, 4D, còn lại các
lớp làm đá chưa làm xong.
Chuẩn bị tốt các điều kiện để đón đoàn đánh giá ngoài KĐCLGD của Sở.
8. Tổ chức lao động phụ huynh quýet vôi tường bao, xây ô hoa với tổng 25
ngày công
9. Thực hiện tốt công tác quản lý công chức, quy chế dân chủ. Thực hiện tốt
công tác quản lý ngân sách, tài sản, thiết bị giáo dục. Đảm bảo lương, BHXH cho
CBGV, NV toàn trường.
10. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực, nhất là chú trọng xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp và an toàn.
11. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng
chống tệ nạn xã hội, phòng chống thiên tai, đảm bảo ATGT, ANTT trường học.
* Hạn chế:
- Một số lớp công tác phối hơp với phụ huynh qua nhóm zalo nội dung chưa đa
dạng, chưa thu hút đươc phụ huynh.

- Tỷ lệ chuyên cần các lớp quá thấp: 3 tuổi A, 3 tuổi, B, 3 tuổi C; 4 tuổi A, 4
tuổi B, 5 tuổi A.
- Kỹ năng của trẻ còn yếu; Chất lương bài soạn còn nhiều hạn chế, phương
pháp lên lớp của nhiều giáo viên còn yếu.
- Góc khám phá của1 số nhóm lớp chưa đa dạng, phong phú, sáng tạo, lớp 3
tuổi A, 3 tuổi B,..; Chăm sóc cây cảnh bồn hoa các lớp phía sau còn hạn chế đặc biệt
là lớp 4 tuổi A, ô cây đến nay chưa trồng.
- 100% GV viết tin, bài đưa lên trang Website của trường nhưng 1 số bài hình
ảnh còn ít, chup ảnh chưa đẹp.
- Công trình vệ sinh của lớp 4 tuổi E đôi lúc dội rửa không kịp thời nên còn bị
hôi khai; cốc uống nước của lớp 4 tuổi D, E chưa đươc sạch.
II. Dự kiến kế hoạch tháng 12/2021
1. Chỉ đạo hoàn thành tốt chương trình dạy học kỳ I đúng biên chế năm học của
Bộ GD&ĐT ngày 3/17/2021. Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ kỳ II từ ngày
20/12/2021.
2. Thực hiện nghiêm túc chương trình, quy chế chuyên môn. Tập trung chỉ đạo
giáo viên ứng dụng tốt phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, ứng dụng lồng
ghép tốt chương trình Steam, montessori vào công tác CSGD trẻ, có các giải pháp
nâng cao chất lương giáo dục và rèn các kỷ năng cho trẻ, chỉ đạo GV làm đồ dùng, đồ
chơi, sưu tầm nguyên vật liệu bổ sung vào các góc chơi. Nâng cao chất lương ăn bán
trú đặc biệt là tập trung chỉ đạo các cô nuôi dưỡng thường xuyên thay đổi cách chế
biến các món ăn cho trẻ cũng như CBGV, NV.
3. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón đoàn kiểm tra đánh giá ngoài và kiểm tra
trường chuẩn Quốc gia.
4. Tập trung bồi dưỡng đội ngũ CBQL, GV về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức nhà giáo. Chuẩn bị tốt cho hội thi giáo viên
giỏi trường, làm tốt công tác bồi dưỡng cho giáo viên đăng ký dự thi giáo viên giỏi
cấp huyện.
5. Cân đo lên biểu đồ tăng trưởng lần 2/2021
5. Quán triệt đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên hiểu thêm về Công văn
số 5424/UBND-KGVX ngày 10/9/2018 và Công văn số 2021/UBND-KGVX ngày
05/4/2019 của UBND tỉnh về việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo
đức và bạo lực, bạo hành trong trường học.

4. Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, kiểm tra việc thực hiện nhiệm
vụ nhà giáo. Thực hiện tốt công khai giáo dục theo quy định.
- Kiểm tra nhiệm vụ giáo viên: 4 giáo viên: Lương Thị Quang, Võ Thị Hương,
Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Thị Tâm (1985).
5. Tổ chức tốt các chuyên đề cấp trường: 3 hoạt động
+ Một và nhiều: 3 tuổi ( Nguyễn Thị Dung)
+ Trò chơi và tập tô chữ cái: 5 tuổi ( Nguyễn Thị Nhàn)
+ Chơi các góc buổi sáng: 5 tuổi ( Đặng Thị Trang)
9. Hoàn thành đánh giá xếp loại CB, GV học kỳ I.
10. Xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng môi trường.
- Hoàn thành nâng cấp sân trước, nhà bếp, xây mới công trình
10. Hoàn thành quyết toán ngân sách năm 2021, lập dự toán ngân sách năm
2022; đảm bảo lương, BHXH, chế độ chính sách cho CB, GV toàn trường.
11. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống tệ nạn
xã hội, thực hiện tốt các Chỉ thị về cấm đốt pháo nổ, đảm bảo an ninh trật tự trường
học, an toàn giao thông,…
III. Lịch công tác cụ thể:
Ngày/tháng

1/12/2021

Nội dung

9-10/12

Họp hội đồng giáo viên
Kiểm tra nhiệm vụ giáo viên

15-16/12

Cân đo lên biểu đồ tăng trưởng lần 2

22- 24/12

Thi phần báo cáo thuyết trình

20/12

Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II.

22/12

Tổ chức 1 số hoạt động lễ hội 22/12

29- 31/12

Thi thực hành

Nơi nhận:
- Bộ phận MN Phòng GD&ĐT (BC);
- BGH, GV, NV.
- Lưu: VT.
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