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Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2021
1. Thực hiện chương trình, quy chế CM:
- Thực hiện nghiêm túc chương trình, quy chế chuyên môn, đổi mới hình thức,
phương pháp dạy học phù hợp với khả năng của trẻ và tình hình thực tế của địa
phương, có các giải pháp nâng cao chất lượng 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 đề “ Thế giới động
vật”;
2. Triển khai công tác CS, ND, GD trẻ/ các nhiệm vụ chuyên môn:
- Thực hiện tốt chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm trong xây dựng kế hoạch chăm
sóc giáo dục trẻ, xây dựng môi trường giáo dục và đánh giá sự tiến bộ của từng cá
nhân trẻ; Tổ chức tốt các hoạt động phát triển vật động cho trẻ trong trường mầm
non.
- 100% cán bộ quản lý và giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản
lý và dạy học, có 28/29 giáo viên đưa bài lên phần mềm google drive, 28/29 giáo
viên biết khai tháng cập nhật thông tin trên websize, hồ sơ công việc và viết bài
đăng trên trang websize của trường.
- Các lớp tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm chào mừng ngày thành lập
QĐND Việt Nam 22/12, như trải nghiệm làm vườn, trải nghiệm làm bánh, diễn tập
bắn súng, diễu hành, làm tranh tặng chú bộ đội, múa hát chào mừng, nỗi bật các lớp
3TB, 3TC, 3TD, 3TE, 4TC, 4TD, …
- Có 13/14 lớp tổ chức cho trẻ làm quen tiếng Anh 2 hoạt động/tuần với 390
trẻ. Giáo viên các lớp đã phối hợp chặt chẽ với giáo viên tiếng anh để xây dựng hoạt
động dạy học phù hợp.
3. Đánh giá chất lượng CS GD trẻ:
Nhà trường tập trung chỉ đạo các cô nuôi dưỡng thường xuyên thay đổi cách
chế biến các món ăn cho trẻ cũng như CBGV, NV nhằm nâng cao chất lươ ̣ng ăn bán
trú.
- Chất lượng giáo dục được giáo viên quan tâm, tỷ lệ trẻ đạt các mục tiêu đề
ra ở chủ đề “ Gia đình” 98,8%, tỷ lệ trẻ chưa đạt 1,2%
Tỷ lệ chuyên cần đạt 94,2%,

- Cân đo trẻ lần 2: Tổng số trẻ được cân: 422 cháu, trong đó
+ Trẻ bình thường: 403 cháu đạt tỷ lệ: 96,4%;
+ Trẻ cân nặng hơn so với tuổi 4 cháu tỷ lệ 0,95;
+ Trẻ suy dinh dưỡng: 15 trẻ; chiếm tỷ lệ: 3,6%
+ Phục hồi suy dinh dưỡng 13 cháu so với cân lần 1 tỷ lệ 2,7%
4. Công tác bồi dưỡng đội ngũ:
- 100% CBQL, GV tham gia chuyên đề trực tuyến do Bộ GD-ĐT tổ chức
- Tổ chức tốt 3 chuyên đề cấp trường, và 1 chuyên đề cấp tổ, có 100% giáo
viên tham gia dạy và dự giờ chuyên đề cấp trường, cấp tổ có chất lượng
- Tất cả CBQL và GV đã nghiên cứu, học tập BDTX các modun theo đúng kế
hoạch.
5. Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học: Tiểu ban kiểm tra chuyên
môn đã thực hiện 2 cuộc, xếp loại tốt 2
- Có 100% GV tham gia viết tin bài trên trang Website của trường.
4. Công tác KĐCLGD-Trường chuẩn QG/PCGD:
- Thực hiện tốt công tac kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường
chuẩn quốc gia: Ngày 23/12/2021 nhà trường được đoàn đánh giá ngoài của Sở
giáo dục Đào tạo Hà tĩnh về kiểm tra chính thức và được đoàn đánh giá kiểm định
chất lượng đạt mức 3, chuẩn Quốc gia mức độ II.
6. Công tác xây dựng CSVC, cảnh quan, thiết bị dạy học:
- Làm đường đi lối lại tại rau với tổng kinh phí: 22.304.000 đồng
- Xây dựng môi trường trong và ngoài lớp…: như làm khẩu hiệu tuyên truyền,
tạo môi trường cho trẻ trãi nghiệm… với tổng kinh phí: 25.500.000 đồng.
- Làm hai cửa công trình vệ sinh, máng rửa tay: 8.700.000 đồng.
Tổng kinh phí trong tháng: 56.504.000 đồng
7. Công tác kiểm tra nội bộ:
- Kiểm tra nhiệm vụ nhà giáo: 4 giáo viên
+ Tốt: 3;
+ Khá: 1
- Kiểm tra các nhiệm vụ khác: 6 cuộc
+ Tốt: 4
+ Khá: 2
- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, tư vấn cho hai nhóm trẻ tư thục trên
địa bàn
8. Công tác quản lý của hiệu trưởng:
Chỉ đạo kế toán 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.
9. Thực hiện 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,…

II. Tồn tại, hạn chế:
- Môi trường chữ cái còn nghèo nàn đặc biệt là các lớp 3,4 tuổi.
- 1 số lớp việc trang trí lớp chưa làm nổi bật được chủ đề, chưa biết sữ dụng
sản phẩm của trẻ để trang trí các góc chơi như 3TD.
- Một số đồng chí việc xây dựng kế hoạch chương trình chăm sóc giáo dục trẻ
chưa có nhiều đổi mới, chưa quan tâm đến chất lượng bài soạn, khi thực hiện kế
hoạch chưa bám sát vào kế hoạch chủ đề và kế hoạch năm học như Đ/CTâm (85)
- Hoạt động lễ hội 22/12 chưa đa dạng.
- Lớp 4 tuổi B chưa thực hiện tốt chỉ đạo về công tác xây dựng môi trường
ngoài lớp ( tạo môi trường tai gốc cây do lớp phụ trách)
III. Kiến nghị đề xuất:
- Đề nghị GV các lớp tăng cường xây dựng môi trường trong và ngoài lớp chú
trọng môi trường chữ cái, biết tận dụng sản phẩm của trẻ để trang trí các góc chơi.
- Tăng cường rèn kỹ năng cho trẻ.
- Đ/c phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, các đc tổ trưởng, tổ phó chuyên
môn, tăng cường dự giờ, kiểm tra chất lượng bài soạn để có sự tư vấn, góp ý kịp
thời.
Nơi nhận:
- Bộ phận MN Phòng GD&ĐT (BC);
- BGH, GV, NV.
- Lưu: VT.
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