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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ tháng 1/2022
Dự kiến nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2021.
1. 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 vào công
tác CSGD trẻ, có các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và rèn các kỷ năng
cho trẻ, sử dụng tối đa các thiết bị dạy học, các phòng chức năng và các khu vui
chơi trãi nghiệm. Nâng cao chất lươ ̣ng 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. Thực hiện tốt phòng chống rét và phòng chống bệnh covd -19.
Thực hiện nghiêm túc chương trình kỳ II theo đúng quy định.
2. Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường.
3. Quán triệt đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên hiểu thêm về Nghị
định số: 81/2021/NĐ-CP Ngày 27 tháng 08 năm 2021 về cơ chế thu, quản lý học phí
đối với cơ sở giáo dục, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm
học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.
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: Đặng Thị Thu Hoài, Đặng Thị
Nguyệt, Nguyễn Thị Hạnh (1988), Nguyễn Thị Xin .
5. Tổ chức tốt các chuyên đề cấp trường: Chuyên đề thiết thực “ Hướng dẫn
trẻ chào hỏi lễ phép thông qua kể chuyện” lớp 3 tuổi A
6. Hoàn thành đánh giá xếp loại CB, GV học kỳ I.
7. Xây dựng môi trường trong và ngoài lớp.
8. Phân khai dự toán 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
31/12
3/1/2022
5-7/1/2022

Nội dung công việc
Sơ kết học kỳ I, triển khai học kỳ II

.Nghĩ bù tết dương lịch
Thi phần thuyết trình giáo viên giỏi cấp trường

11-13

Thi phần hoạt động GV giỏi cấp trường

18/1

Chuyên đề thiết thực cấp trường

20/1

Kiểm tra nhiệm vụ nhà giáo

21/1

Chuyên môn nộp báo cáo về cho HT

28/1

Tổng vệ sinh toàn trường

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