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KẾ HOẠCH 

CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƢỜNG GIA ĐOẠN 2020 – 2025, TẦM 

NHÌN 2030 

Đơn vị: Trƣờng Tiểu học Yên Giang 

Trường tiểu học Yên Giang được thành lập năm 1959, sau nhiều lần sát nhập, 

chia tách, từ tháng  8-1994 đến nay trường mang tên trường tiểu học Yên Giang. 

Trường được quy hoạch xây dựng tại khu trung tâm văn hóa của xã Yên Giang, 

huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá (nay là xã Yên phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh 

Hóa). Trường  được công nhận trường Tiểu học chuẩn Quốc gia năm 2007. 

Dưới sự chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, sự quan tâm của các lực lượng xã hội ở 

địa phương, bằng sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ giáo viên và học sinh, nhà trường 

không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, luôn hoàn thành và hoàn thành  xuất sắc nhiệm 

vụ các năm học được giao.  Nhà trường được công nhận trường học văn hoá năm 

2008; Nhiều năm trường  được công nhận là trường tiên tiến, là tập thể Lao động 

Xuất sắc. Các  được tặng nhiều danh hiệu thi đua. Chi bộ và các đoàn thể  Công đoàn, 

Đội TNTPHCM, Chi hội CTĐ nhà trường  liên tục các năm học đều là các tập thể 

vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được tặng nhiều danh hiệu thi 

đua các cấp.  

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020 -2025, tầm nhìn 

2030 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu 

trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của 
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viên, nhân viên và học sinh nhà trường.  Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược 

của trường Tiểu học Yên Giang là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng 

cao vị thế của nhà trường,  góp phần đưa  giáo dục tiểu học phát triển theo kịp yêu 

cầu phát triển kinh tế, xã hội của điạ phương, đất nước và hội nhập quốc tế. 

. I/ Tình hình nhà trƣờng.  

1.Điểm mạnh. 

 Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có phẩm chất chính trị, đạo 

đức lối sống phù hợp với nghề nghiệp, tỉ lệ  chuẩn về trình độ đào tạo cao. Chi bộ 

Đảng và các tổ chức trong trường liên tục được công nhận là tổ chức trong sạch, 

vững mạnh toàn diện. Tập thể Cấp uỷ, BGH nhà trường có tâm, có tầm, có nhiều 

sáng tạo trong việc hoạch định kế hoạch, tạo dựng khối đoàn kết tạo thành sức mạnh 

chung của nhà trường. Số lượng học sinh ở các năm khá ổn định. Nhà trường luôn 

hoàn thành tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Có khuôn viên gọn 

đẹp, điều kiện về sinh, cảnh quan môi trường  tốt. Là trường học năn hoá cấp huyện. 

Nhà trường luôn làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, là địa chỉ tin cậy của phụ 

huynh, học sinh và nhân dân trong khu vực. 

2. Điểm hạn chế:  

 Cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động của chưa đầy đủ, nhiều hạng mục công 

trình trong trường còn thiếu hoặc chưa được hiện đại hoá, chưa đảm bảo theo quy 

định của điều lệ trường tiểu học, chưa đáp ứng các yêu cầu trong việc đổi mới 

chương trình,  phương pháp dạy học theo hướng tích cực, hiện đại, tiếp cận với giáo 

dục tiên tiến trong khu vực và thế giới. Nhân sự cho các vị trí việc làm chưa đầy đủ 

và luôn biến động ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ, xây 

dựng cốt cán các môn học của trường. Việc đầu tư xây dựng CSVC nhà trường hàng 

năm còn rất hạn chế. 

3. Thời cơ. 

Đảng và nhà nước tiếp tục khẳng định giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, 

đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Ngành  giáo dục đang tích cực tìm nhiều 
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giải pháp để chấn hưng nền giáo dục. Các thành phần xã hội ngày càng nhận rõ hơn 

vai trò của nhà trường, ý thức hơn về  trách nhiện cùng tham gia phát triển giáo dục. 

Địa phương  Yên Phú vừa mới thành lập,  đang trong giai đoạn quy hoạch xây dựng 

và phát triến các lĩnh vực xã hội; Đảng bộ địa phương đã có Nghị quyết phát triển 

giáo dục trên địa bàn trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Quỹ đất của nhà trường còn đủ để 

phát triển cơ sở hạ tầng trường học trong giai đoạn mới.  

4. Thách thức:       

Nhà trường đứng trước những thách thức mới trong giai đoạn như: 

Đòi hỏi phải duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia 

mức độ I. 

 Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và xã hội 

trong thời kỳ hội nhập. 

Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên phải đáp ứng 

được yêu cầu đổi mới giáo dục. 

Khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

Đảm bảo đón đầu sự phát triển của giáo dục trong tương lai. 

Nhu cầu đổi mới mà bắt đầu bằng đổi mới tư duy. 

Công  bố chất lượng của và thương hiệu của trường. 

5. Xác định các vấn đề ƣu tiên.  

Trong giai đoạn 2020 – 2025 cần ưu tiên thực hiện các nội dung: 

Xây dựng phòng học văn hóa và các phòng học chức năng còn thiếu theo điều 

lệ nhà trường (ở mức tối thiểu) để bảo đảm mỗi lớp học có một phòng học riêng, có 

đủ các phòng học bộ môn đặc thù đúng quy cách. 

 Tổ chức dạy học có chất lượng song song hai bộ chương trình giáo dục hiện 

hành (chương trình giáo dục 2006 và chương trình giáo dục 2018) theo đúng lộ trình 

thay sách và đổi mới chương trình của ngành. 

 Đổi mới cách thức tổ chức dạy học để nâng cao chất lượng dạy học cả ngày 

đối với chương trình giáo dục 2018. 
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 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: Đảm bảo chuẩn về 

đào tạo, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu vị trí việc làm, đảm bảo tốt các kĩ năng 

giảng dạy chương trình 2018. 

 Kiểm định chất lượng: Đẩy nhanh kế hoạch cải tiến chất lượng các tiêu chí 

còn thiếu trong bộ tiêu chí chất lượng trường tiểu học để đạt chất lượng mức 2 từ đó 

đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 trong giai đoạn 2020-2023. 

 Hoàn thành xây dựng theo sơ đồ quy hoạch của trường đến năm 2025; 

II/ Tầm nhìn, Sứ mệnh và các giá trị . 

1. Tầm nhìn. 

Trường  Tiểu học Yên Giang là trường chuẩn  mực và năng động, nơi giáo viên 

và học sinh luôn có khát vọng học tập suốt đời, biết tư duy độc lập và sáng tạo để 

nâng cao lợi ích bản thân, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. 

2. Sứ mệnh. 

Tạo dựng được môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương, chắm sóc để phát 

triển phẩm chất riêng, biết sáng tạo, có năng lực tư duy cho mỗi học sinh. 

 3.Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trƣờng.  

 - Tính hợp tác                  - Lòng nhân ái 

 - Tính sáng tạo                - Lòng tự trọng 

 - Tính trách nhiệm           - Lòng bao dung                                   

 - Khát vọng vươn lên       - Bình đẳng 

III/ MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƢƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG. 

1.Mục tiêu. Tiếp tục xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là 

mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của ngành, của  đất 

nước và thời đại. 

2. Chỉ  tiêu.  

2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên. 

 Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đánh 

giá Khá trở lên.  100% CBGV,NV có trình độ đào tạo từ chuẩn trở lên vào năm 2025. 
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100% CBGV, NV đạt khá trở lên về chuẩn nghề nghiệp cán bộ, giáo viên cơ sở 

giáo dục phổ thông. 

Đảm bảo đầy đủ, đồng bộ nhân sự cho các vị trí việc làm của trường tiểu học 

hạng 3, dạy học cả ngày. 

2.2.Học sinh           

 Xây dựng phương pháp học tập rèn luyện chủ động, sáng tạo, phát huy tính 

tích  cực của học sinh, rèn luyện các phẩm chất và năng lực, rèn luyện kỹ năng sống 

của công dân thời hiện đại. Duy trì thường xuyên 98% trở lên hoàn thành chương 

trình lớp ngay từ lần xét duyệt đầu tiên, 50% trở lên học sinh hoàn thành Xuất sắc các 

nhiệm vụ học tập, rèn luyện. Có nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi, giao lưu do 

các cấp tổ chức. Học sinh được học  tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 5 từ năm học 2021 – 

2022. Được học tin học từ năm học 2021 – 2022. 

2.3. Cơ sở vật chất. 

Trong giai đoạn 2020 – 2025 tập trung: 

Hoàn thành xây dựng các phòng học chức năng còn thiếu 

Trang bị các thiết bị vận động sân trường cho học sinh vui chơi, học tập. 

Tăng cường các trang thiết bị dạy học theo hướng hiện đại, phù hợp với yêu 

cầu đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học ; bài trí phòng học  sinh động 

kích thích hứng thú học tập của học sinh. 

Duy trì môi trường sư phạm “ Xanh - Sạch - Đẹp” ; làm cho  nhà trường ngày 

càng đẹp hơn. 

Giai đoạn 2025 – 2030: Phát triển CSVC nhà trường đạt tiêu chuẩn  trường tiểu 

học mức 3 trở lên. 

3. Phƣơng châm hành động: “ Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà 

trường – Tư duy giáo dục luôn thay đổi theo nhu cầu của xã hội”. 

V/ CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG. 

1. Nâng cao chất lƣợng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh. 
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Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo 

dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học 

sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các 

hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp 

học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản. Mở các hội nghị cấp trường về các 

chuyên đề : Ưng dụng CNTT trong dạy học, Dạy học các môn học văn hoá tích hợp 

với giáo dục đạo đức, giáo dục bảo vệ môi trường, dạy học bằng phương pháp trải 

nghiệm, Định hướng đổi mới phương pháp dạy học ...  

2. Xây dựng và phát triển đội ngũ. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất 

chính trị đáp ứng yêu cầu của ngành, có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ 

Tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, 

gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; Lấy tự học tự rèn luyện 

theo chuẩn nghề nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các phẩm 

chất của nhà giáo. 

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục. 

Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục đảm bảo theo quy định của điều 

lệ trường Tiểu học và  theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu 

quả, lâu dài. 

4.Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.   

Duy trì và nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức quản 

lý và giảng dạy;  khai thác nguồn lợi kiến thức và các tiện ích của mạng Internet. Duy 

trì và phát huy hơn nữa tác dụng của cổng thông tin điện tử nhà trường. 

5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục. 

 Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục ở địa phương, tranh thủ và khai thác tốt 

thời cơ có được do quá trình sát nhập, quá trình xây dựng nông thôn mới các giai 

đoạn của địa phương, để tạo ra nguồn lực vật chất, tinh thần. Tạo nguồn lực vật chất 
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và tinh thần, Huy động mọi thành phần xã hội tham gia phát triển giáo dục nhà 

trường.  

  Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà 

trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

`6. Xây dựng thƣơng hiệu 

Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với nhà trường bằng cách 

tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân địa phương những thành tích mà nhà trường đã 

đạt được; thông qua các cuộc họp phụ huynh; các cuộc họp các diễn đàn mà nhà 

trường  tham gia. 

  Tiếp tục xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, nhân 

viên, học sinh và PHHS 

. Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống  nhà trường, nêu cao tinh thần 

trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của nhà 

trường.  Nêu cao tinh thần làm chủ, chủ động nắm bắt và tuyên truyền những tin tức 

tích cực nhất nhằm xây dựng thương hiệu cho nhà trường trong nhân dân, trên trang 

TTĐT của  trường, của ngành, … 

.VI/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC 

HIỆN KẾ HOẠCH. 

1. Phổ biến kế hoạch chiến lƣợc: Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi 

tới toàn thể cán bộ giáo viên, CNV nhà trường, cơ quan chủ quản, PHHS, học sinh và 

các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường. 

2. Tổ chức thực hiện: Căn cứ kế hoạch chiến lược, hàng năm  nhà trường xây 

dựng kế hoạch năm học cụ thể,  phù hợp với từng gai đoạn và bảo đảm tính liên tục, 

nối tiếp , hệ thống của kế hoạch chiến lược, để đảm bảo tiến độ đề ra. Hàng năm có 

sự xem xét, điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực 

tế của nhà trường. 

3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lƣợc 

- Giai đoạn 1: Từ năm 2020 – 2023:  



8 

 

+ Hoàn thành cơ bản xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ. 

+ Hoàn thiện quy trình, chương trình dạy học cả ngày. 

+ Hoàn thành xây dựng các khối công trình còn thiếu theo điều lệ nhà trường 

năm 2020. 

+ Hoàn thành trang bị các thiết bị đồ chơi, vận động sân trường, chỉnh trang 

khuôn viên, trường lớp. 

+ Đạt kiểm định chất lượng trường Tiểu học mức 2, được công nhận lại danh 

hiệu trường tiểu học chuẩn Quốc gia mức độ I 

- Giai đoạn 2: Từ năm 2023 -  2025:       

+ Khai thác và sử dụng có hiệu quả độ chín về chuyên môn nghiệp vụ của giáo 

viên để nâng cao chất lượng giảng dạy.  

+ Tiếp cận tốt với các phương pháp, phương tiện, thiết bị dạy học tiên tiến 

trong khu vực và thế giới. 

+ Đạt kiểm định chất lượng trường Tiểu học mức 3; được công nhận  trường 

chuẩn Quốc gia mức độ II. 

.+ Giai đoạn 3: Từ năm 2025 – 2030: 

 Nâng cao chất lượng tất các các mặt hoạt động của trường theo chuẩn mới 

3. Đối với Hiệu trƣởng 

 Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, 

nhân viên nhà trường. Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong 

từng năm học. Tiếp tục nghiên cứu bổ sung nội dung cho phù hợp với sự thay đổi, 

điều chỉnh của ngành. 

4. Đối với Phó Hiệu trƣởng 

Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần 

việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những 

giải pháp để thực hiện. 

5. Đối với Tổ trƣởng chuyên môn 
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Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch 

của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế 

hoạch. 

6. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên 

Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế 

hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo 

từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.       

 

 HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 Phan Văn Nguyên 

 
    Nơi nhận. 

- Phòng GD&&ĐT (để báo cáo) 

- Đảng ủy xã (để báo cáo) 

- CBGV (để thực hiện) 

- Lưu VT 


