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KẾ HOẠCH  

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 – 2021 

Đơn vị: Trường tiểu học Yên Giang 

 

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

 Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của UBND huyện; 

 Căn cứ vào hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020 – 2021  khối tiểu học của  PGD- 

ĐT Yên Định; 

      Căn cứ vào Điều lệ trường Tiểu học 2020;  

 Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; 

Căn cứ vào kết quả năm học 2019 –2020. 

II. PHẦN SỐ LIỆU THỐNG KÊ ĐẦU NĂM HỌC

1.Về đội ngũ CBGV – NV: 

+Tổng số: 19. Trong đó 

- CBQL:2  

- Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 14 tỉ lệ 1.27GV/lớp. Trong đó có 01 GV tăng 

cường; 02 GV dạy liên trường. 

- Nhân viên hành chính : 02 trong đó, 01(Liên trường); 01 bảo vệ (hợp đồng 

trường). 

- Về trình độ đào tạo: Theo luật giáo dục 2019 Có  84.2% có trình độ đào tạo từ 

chuẩn trở lên, 15.8%. 

 - Hiện nay môn Mĩ thuật không có giáo viên chuyên trách. 

2. Học sinh 

-Tổng số: 312 

- Nữ: 140 ~ 44,9%  

- Khối 1: 71 

- Khối 2: 60 

- Khối 3: 79 

- Khối 4: 56 

- Khối 5: 46 

- Tỷ lệ  bình quân: 28.4 HS/lớp. 

        3.Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học:  

      - Phòng học: 11 phòng/11 lớp. (01 phòng chưa đủ tiêu chuẩn) 

- Chưa có các phòng học bộ môn đặc thù: Âm Nhạc, Mỹ Thuật, Tiếng Anh, Tin   

Học; phòng Y tế học đường, phòng hành chính 

- Bàn ghế học sinh cơ bản đủ chỗ ngồi cho  học sinh xong chủng loại, kích cỡ, 

chất lượng chưa đảm bảo, xuống cấp nhiều. 

         PHÒNG GD&ĐT YÊN ĐINH 
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    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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- Trang thiết bị phòng họp, phòng làm việc của CBGV đơn sơ, xuống cấp nhiều. 

- Tài liệu tham khảo, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn còn thiếu. 

 4.Chất lượng học sinh: chất lượng học sinh khối 2- 5 kế thừa chất lượng năm 

học 2019 – 2020.  

III. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 

1.Thuận lợi cơ bản là: 

- Tập thể CBGV, NV nhiệt tình, năng nổ, đa số làm việc đúng với chuyên môn 

được đào tạo. Tập thể sư phạm đoàn kết, thống nhất, tâm huyết với công việc, có ý 

chí vươn lên. Biên chế nhân sự đủ để duy trì các hoạt động tối thiểu. 

- Phân công phân nhiệm cụ thể, rõ ràng, kịp thời. 

- Hội cha mẹ học sinh quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường thực hiện 

nhiệm vụ. 

2.Về những khó khăn:   

- Đội ngũ GV, NV thiếu về số lượng, không đồng bộ về cơ cấu theo quy định. 

Thiếu giáo viên văn hóa,  Mỹ Thuật.  

- Tỷ lệ GV/lớp không đủ để thực hiện dạy học 2 buổi/ngày.  

- Cơ sở vật chất chưa đảm bảo mức chất lượng tối thiểu theo tiêu chuẩn kiểm định 

chất lượng. 

B - NHIỆM VỤ CHUNG 

1.Năm học 2020-2021  thực hiện nhiệm vụ kép với mục tiêu: vừa tích cực thực hiện 

các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, vừa xây dựng kế hoạch dạy học bảo đảm 

hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học phù hợp với diễn biến tình 

hình dịch bệnh xảy ra tại  địa phương.  Năm học đầu tiên trường triển khai Chương trình 

giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT 

ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Chương trình giáo dục phổ thông 2018) đối 

với lớp 1; thực hiện các nội dung theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 

của Quốc hội, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi 

mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bảo đảm chất lượng, hiệu quả, 

đúng lộ trình.  

2. Tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 

đối với cấp tiểu học;  

3. Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 từ 

năm học 2020-2021 đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tích cực chuẩn bị các điều kiện 

đảm bảo triển khai thực hiện chương trình đối với lớp 2 từ năm học 2021-2022. Tiếp 

tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành theo 

Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT 

(Chương trình giáo dục phổ thông 2006) từ lớp 2 đến lớp 5.  

4. Đảm bảo đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình 

độ đào tạo, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng theo chuẩn nghề nghiệp; thực hiện 

bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục để triển khai Chương trình giáo dục phổ 

thông 2018 theo lộ trình; bồi dưỡng nâng cao năng lực triển khai các nhiệm vụ cho 
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giáo viên đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học; tổ chức bồi dưỡng cho 100% giáo viên dạy 

học lớp 2 về các nội dung bồi dưỡng theo quy định của Bộ GDĐT và hướng dẫn sử 

dụng sách giáo khoa lớp 2 cho năm học 2021-2022. 

5. Chú trọng đổi mới công tác quản lí, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh 

phân cấp quản lí, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế 

hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn với trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Tăng cường nền nếp, kỉ cương, nâng cao 

chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo. Chú trọng kết hợp dạy chữ với dạy người, 

giáo dục ý thức, trách nhiệm của công dân đối với gia đình - nhà trường - xã hội cho 

học sinh tiểu học. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Ngành 

phù hợp điều kiện nhà trường. 

6. Nội dung đổi mới đột phá trong năm học: “ Mua sắm 15 bộ bàn ghế học 

sinh; 02 ti vi cho khối lớp 1. Nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh, phấn đấu 

xếp thứ 2 trong cụm về VSCĐ.”. 

C - NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

I. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học; đảm bảo hiệu quả 

kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia  

1. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng thực hiện chương trình 

giáo dục phổ thông đối với cấp tiểu học 

1.1.Nội dung:  

Bổ sung, chống xuống cấp CSVC trang thiết bị dạy học đảm bảo đáp ứng mức tối 

thiểu theo quy định. Chú  trọng thiết bị dạy học đối với lớp 1.  

1.2.Chỉ tiêu: 

- Bổ sung, tăng cường trang thiết bị dạy học: Bộ đồ dùng dạy học tối thiểu lớp 

1(01 bộ); 02 Smax tivi cho 02 lớp 1 học chương trình 2018. 

- Bổ sung  bàn ghế quy chuẩn cho 01 phòng học; thay thế, bổ sung thiết bị chiếu 

sáng, thiết bị giám sát, thiết bị làm mát bị hỏng. 

1.3.Biện pháp: 

- Tham mưu xây dựng bổ sung CSVC theo điều lệ nhà trường. 

- Tham mưu với địa phương, cha mẹ học sinh tạo nguồn kinhg phí mua sắm 

CSVC, trang thiết bị dạy học bằng hình thức xã hội hóa. 

- Mua sắm bộ thiết bị dạy học tối thiểu theo danh mục thiết bị của bộ Giáo dục – 

Đào tao. 

2. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học  

2.1.Nội dung. 

-Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập 

giáo dục, xóa mù chữ. 



 4 

- Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, quản 

lí số liệu về PCGDTH, báo cáo kịp thời. Số liệu báo cáo yêu cầu  chính xác, khoa học 

và hệ thống. 

2.2. Chỉ tiêu. 

- Duy trì kết quả phổ cập giáo dục mức độ 3. 

2.3. Biện pháp. 

- Huy động hết số trẻ trong độ tuổi phổ cập  đến trường 

- Phân công ổn định địa bàn phổ cập cho giáo viên 

- Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm, chất lượng các tiết học, tạo hứng thú 

học tập cho học sinh. 

- Quan tâm đúng mức đến các đối tượng học sinh, nhất là học sinh trong diện hộ 

nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh khuyết tật, động viên, tạo 

điều kiện thuận lợi nhất để học sinh được tới trường. 

- Làm tốt công tác phối hợp các lực lượng giáo dục : Gia đình – Nhà trường – 

Xã hội trong công tác duy trì tỷ lệ chuyên cần của học sinh. 

- Làm tốt công tác điều tra dự báo về số liệu học sinh các năm học tới  

- Cập nhật sĩ số học sinh kịp thời để nắm được biến động về sĩ số. 

- Sử dụng tốt phần mềm Phổ cập mới, nâng cao hiệu quả công tác thu thập, quản 

lí số liệu về PCGDTH.  

- Đảm các chất lượng các chủng loại hồ sơ phổ cập theo quy định. 

3. Đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt 

chuẩn quốc gia  

3.1. Nội dung: 

 Thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng các tiêu chuẩn chưa đạt được theo bộ tiêu 

chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. Phấn đấu cải tiến chất lượng các nội 

dung: 

- Số lượng giáo viên đảm bảo để dạy các môn học và tổ chức các hoạt động giáo 

dục theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. 

- Đủ mỗi lớp một phòng học riêng, quy cách phòng học theo quy định 

- Có phòng giáo dục nghệ thuật, phòng học tin học, phòng thiết bị giáo dục, phòng 

truyền thống và hoạt động Đội đáp ứng các yêu cầu tối thiểu các hoạt động giáo dục; 

-  Khối phòng hành chính - quản trị đáp ứng các yêu cầu tối thiểu các hoạt động 

hành chính - quản trị của nhà trường 

- Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh,sạch, đẹp, thân thiên, an toàn; củng cố 

CSVC, trang thiết bị văn phòng.  

- Thực hiện nghiêm tốt chương trình bồi dưỡng giáo viên theo quy định của Bộ 

giáo dục và Đào tạo; từng giáo viên có kế hoạch và thực hiện tự bồi dưỡng nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 
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- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch với các hình thức phong 

phú phù hợp với lứa tuổi học sinh và đạt kết quả thiết thực.  

3.2. Chỉ tiêu. 

 - Hoàn thành bổ sung CSVC còn thiếu; tham mưu có đủ nhân sự cho vị trí việc 

làm 

3.3.Biện pháp: 

- Thu thập các minh chứng phục vụ công tác kiểm định 

 - Duy trì các tiêu chí, tiêu chuẩn và chỉ báo đã đạt được. 

 - Tham mưu xây các phòng chức năng còn thiếu. 

- Tham mưu biên chế đội ngũ CBGV – NV đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu 

- Tổ chức có chất lượng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBGV, nhân viên 

với phương trâm tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân tự bồi dưỡng. Tạo điều kiện cho 

giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn theo luật giáo dịc 2019 học nâng chuẩn. 

II. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học 

1. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục  

1.1. Nội dung. 

- Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 

- Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với lớp 2, lớp 3, lớp 4, 

lớp 5. 

- Thực hiện hiệu quả giáo dục địa phương. 

- Tổ chức dạy 9 buổi/tuần đối với học sinh lớp 1; từ 8 đến 9 buổi/tuần đối với 

các khối lớp còn lại. 

- Thực hiện linh hoạt chương trình, kế hoạch giáo dục trên cơ sở đảm bảo dạy học 

theo chuẩn kiến thức kĩ năng do Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành. Trú trọng định 

hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh tiểu học. 

- Tham gia thi HSG TDTT cấp huyện  các môn Điền kinh, cờ vua, đá cầu; thi sáo 

- Tập trung nâng cao chất lượng  chữ viết cho học sinh. 

- Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo phân bổ hợp lí giữa các nội dung giáo dục, 

giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình và tham 

gia các hoạt động giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở tiểu học.  

- Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, kĩ năng sống, hiểu biết xã hội 

cho học sinh. Tăng cường các hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm, rèn kĩ 

năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, 

địa phương và khả năng học tập của học sinh và tình hình dịch bệnh Covid - 19.  

- Thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 theo quy định tại Thông tư số 

25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT quy định về việc lựa chọn sách 

giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.  

1.2. Chỉ tiêu. 

- Thực hiện đúng khung kế hoạch thời gian năm học. 
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- 98% trở lên học sinh hoàn thành chương trình lớp ngay lần xét duyệt đầu tiên. 

- Có học sinh đạt giải các kì thi, giao lưu các cấp mà học sinh trường tham gia 

- Có 50% học sinh được khen vì đạt thành tích cao trong học tập. 

- 11/11 lớp đạt yêu cầu về giữ vở sạch, viết chữ đẹp. 

- 70% các lớp đạt lớp tiên tiến, xuất sắc.Trong đó có 25% đạt lớp Xuất sắc 

1.3. Biện pháp. 

- Dạy học đúng đối tượng, đảm bảo học sinh được học và học được. 

- Tham mưu với cha mẹ học sinh thêm thời gian được học tại trường của học 

sinh bằng việc tổ chức hoạt động 2 buổi ngày; trông trẻ ngoài giờ. 

- Tăng cường các hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm, kĩ năng vận dụng 

kiến thức vào thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương và 

khả năng học tập của học sinh. Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, kĩ 

năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh, trong đó cần phối hợp chặt chẽ với Đội 

Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh để giáo dục học sinh một cách thiết thực, hiệu 

quả. 

- Điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lí nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu 

giáo dục tiểu học, phù hợp với đối tượng học sinh. Thực hiện đổi mới nội dung, 

phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trên nguyên tắc: 

đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng và phù hợp điều kiện thực tế; rà soát, phát 

hiện, lược bớt những nội dung chồng chéo, trùng lặp giữa các môn học, giữa các khối 

lớp trong cấp học; tinh giảm các nội dung quá khó, chưa thực sự cần thiết đối với học 

sinh tiểu học; sắp xếp, điều chỉnh nội dung dạy học theo các chủ đề học tập phù hợp 

với đối tượng học sinh; không cắt xén cơ học mà tập trung vào đổi mới phương pháp 

dạy và học, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục sao cho nhẹ nhàng, tự 

nhiên, hiệu quả nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Thực 

hiện tích hợp, lồng ghép các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh, giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục an toàn giao thông, bảo vệ môi 

trường, phòng chống tệ nạn xã hội trong một số môn học và hoạt động giáo dục 

- Tăng thời lượng  rèn luyện chữ viết cho học sinh, viết đúng, viết đẹp; tổ chức 

thi Viết Chữ đẹp cấp trường. Định kỳ học kỳ/lần kiểm tra đánh giá vở sạch, chữ đẹp; 

kịp thời tuyên dương những học sinh có tiến bộ vượt bậc về viết chữ đẹp, giữ vở 

sạch. (Chú trọng kiểm tra vở chính tả) 

- Thực hiện tốt các lần kiểm tra định kỳ theo quy định. 

2. Ðổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh 

tiểu học 

2.1. Nội dung 

2.1.1 Tiếp tụcđổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học  

- Tiếp tục triển khai dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột theo hướng dẫn 

tại Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 của Bộ GDĐT 
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-Thực hiện dạy học Mĩ thuật theo hướng dẫn tại Công văn số 2070/BGDĐT-

GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ GDĐT 

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại các tổ chuyên môn trong trường và cụm 

trường; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua 

hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học theo hướng dẫn tại Công văn số 1315/BGDĐT-

GDTH ngày 16/4/2020 của Bộ GDĐT. 

2.1.2. Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học  

- Đối với học sinh tiểu học thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006, 

tiếp tục được đánh giá theo quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 

và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GDĐT.  

- Đối với học sinh lớp 1 thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, được 

đánh giá theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ 

GDĐT. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lí kết quả giáo dục 

và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian cho 

giáo viên quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.  

- Thực hiện bàn giao kết quả giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc, phù 

hợp với từng nhóm đối tượng, kiên quyết không để học sinh “ngồi nhầm lớp”; thực 

hiện khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định, tránh tùy tiện, máy móc, khen 

tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội. 

2.2. Chỉ tiêu. 

- Đạt loại tốt về đổi mới phương pháp dạy học dạy Mỹ Thuật 1 chủ đề /khối lớp.  

    - 100% giáo viên thực hiện đúng quy định đánh giá học sinh hiện hành. 

2.3. Biện pháp 

- Tổ chức thực hiện vận dụng PPDH Mĩ thuật mới của Đan Mạch vào chương 

trình mĩ thuật hiện hành năm học 2020 – 2021; mỗi khối lớp thực hiện: dạy ít nhất 01 

chủ đề không trùng với các chủ đề đã thực hiện 02 năm học trước. Chủ động, linh 

hoạt trong tổ chức dạy học, sắp xếp thời khóa biểu các tiết học một cách hợp lí để giáo 

viên Mĩ thuật chủ động trong việc dạy học theo chủ đề. 

- Sắp xếp thời khóa biểu cho HĐGD mĩ thuật theo PPDH mới một cách khoa 

học (tổ chức dạy học 01chủ đề/buổi) theo kế hoạch của Cụm, tạo điều kiện tốt nhất 

cho các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn quy trình phù hợp 

với nội dung, xây dựng chủ đề dạy học, kế hoạch dạy học phù hợp theo hình thức, kĩ 

thuật, phương pháp mới. Kế hoạch dạy học của giáo viên phải được lãnh đạo nhà 

trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra. 

- Việc dự giờ, đánh giá giáo viên và học sinh phải dựa vào tinh thần đổi mới của 

PPDH Mĩ thuật, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh có thời gian và quá trình tiếp 

cận phương pháp mới. 

- Nghiên cứu tổ chức các hoạt động thực hành trải nghiệm “Ngày hội Mĩ thuật” 

cấp trường, để phát huy tính năng động sáng tạo, năng khiếu, thẩm mĩ của học sinh.  
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3. Nâng cao chất lượng dạy học các môn Tiếng Anh 

- Tổ chức dạy tiếng Anh 2 tiết/tuần cho học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5.  

- Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo thực hiện theo quy định của Bộ GDĐT, 

cụ thể: đối với lớp 1 sử dụng sách giáo khoa đã lựa chọn trong danh mục sách giáo 

khoa được Bộ GDĐT ban hành; đối với lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 thực hiện theo 

hướng dẫn tại Công văn số 4329/BGDĐT-GDTH ngày 27/6/2013 của Bộ GDĐT và 

các văn bản khác của Bộ GDĐT và Sở GDĐT.  

4. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

4.1. Nội dung 

- Tạo điều kiện tối đa cho trẻ khuyết tật học hòa nhập tại trường. 

- Đảm bảo chế độ chính sách cho trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh khó khăn  . 

4.2. Chỉ tiêu: 

    - 100% số học sinh khuyết tật có tiến bộ 

 - Học sinh có hồ sơ khuyết tật, hồ sơ chính sách đều được hưởng kinh phí hỗ 

trợ chi phí học tập của nhà nước.  

4.3. Biện pháp. 

   - Tăng cường trách nhiệm, lương tâm nghề ghiệp đối với giáo viên 

   - Giáo viên phụ trách kịp thời lập hồ sơ, kế hoạch giáo dục riêng đối với trẻ 

khuyết tật học hòa nhập. 

   - Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình học sinh học hòa nhập và giáo viên 

dạy. Học sinh khuyết tật phải có hồ sơ khuyết tật, ít nhất là hồ sơ y tế. 

  - Đánh giá học sinh khuyết tật đúng quy định. Học sinh khuyết tật học theo 

phương thức giáo dục hoà nhập được đánh giá như đối với học sinh không khuyết tật 

có điều chỉnh yêu cầu hoặc theo yêu cầu của kế hoạch giáo dục cá nhân. 

5. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với 

thực tiễn cuộc sống; tổ chức các hoạt động trải nghiệm; xây dựng, phát triển thư 

viện trường tiểu học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng 

tiếp cận năng lực học sinh  

5.1. Nội dung. 

Xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, kế hoạch nhà trường phù hợp với thực 

tiễn và tâm sinh lí học sinh. Thực hiện dạy học gắn kết giữa lí thuyết với thực hành; tăng 

cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học 

sinh. Tăng cường thực hiện tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ 

lên lớp, hoạt động ngoại khoá theo hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm theo hướng dẫn 

tại Công văn số 3535/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 của Bộ GDĐT; tích hợp vào các 

hoạt động giáo dục nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, giáo dục kĩ 

năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực, kĩ năng phòng chống tai 

nạn thương tích, đuối nước, kĩ năng đảm bảo an toàn trên môi trường mạng, tuyên 

truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo, kĩ năng quản lí tài chính; 

thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học, ứng phó kịp thời với diễn 

biến dịch Covid-19… cho học sinh. 
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-Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong trường 

học, thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về tăng 

cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-

2021, đưa nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và văn 

hóa giao thông vào trong chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp vào nội 

dung một số môn học và hoạt động giáo dục. 

- Duy trì hoạt động thư viện, tạo thói quen đọc sách cho học sinh, xây dựng văn 

hóa đọc trong nhà trường. 

- Đảm bảo đầy đủ có chất lượng bộ hồ sơ quản lý thư viện theo công văn Số: 

242/PGDĐT về công tác thư viện năm học 2020 – 2021. 

- Tổ chức các hoạt động sân trường như: Chào cờ đầu tuần, tập trung trước buổi 

học. 

- Tổ chức thể dục giữa giờ, múa hát sân trường. 

- Tổ chức trung thu cho học sinh toàn trường. 

- Tổ chức lao động vệ sinh, chăm sóc cây trong khuôn viên, dọn vệ sinh đường 

qua cổng trường… 

5.2. Chỉ tiêu. 

  - 100% học sinh được tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động rèn luyện kĩ 

năng sống.  

  - Duy trì hoạt động và phát triển đầu sách của tủ sách Lam Sơn. 

5.3.Biện pháp. 

   -  Phối hợp với  Công ty Tân Việt  xây dựng  và tổ chức thực hiện kế hoạch 

giáo dục kĩ năng sống cụ thể các chủ đề: Tự tin trình bày; Văn hóa ứng xử học 

đường; giáo dục giới tính và phòng chống xâm hại tình dục; kiểm soát cảm xúc nóng 

giận; Lòng biết ơn; Phòng chống tai nạn thương tích; Kỹ năng hợp tác và hoạt động 

nhóm;Xây dựng ước mơ; Dã ngoại trải nghiệm. (trong điều kiện không có dịch bệnh) 

- Phát huy vai trò của TPT, GVCN trong việc tổ chức và nâng cao chất lượng 

các hoạt động. 

- Phát huy tác dụng của phòng truyền thống nhà trường. 

- Duy trì và nâng cao chất lượng tủ sách Lam Sơn. 

- Tăng cường đầu sách cho thư viện, nhất là sách, tài liệu chương trình giáo dục 

phổ thông mới 

6. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục tiểu học đảm bảo đủ 

về số lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng 

theo chuẩn nghề nghiệp 

6.1. Nội dung 

 - Thực hiện quản lí, đánh giá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục theo chuẩn 

nghề nghiệp, đảm bảo thực chất, gắn với thi đua, khen thưởng để tạo động lực cho đội 

ngũ nhà giáo gắn bó với nghề. 

-  Tiếp tục rà soát chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo Luật Giáo dục 2019 
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- Tổ chức tốt việc bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí 

giáo dục đáp ứng chuẩn nghề nghiệp và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 

2018 gắn với thực tiễn của đơn vị. 

6.2. Chỉ tiêu. 

  - 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp từ khá trở lên. Không 

có cán bộ, giáo viên vi phạm các quy định của đơn vị, của ngành, của pháp luật. 

  - Thi GVG cấp trường: Đạt 70% số tham gia dự thi 

  - 100% CBGV,NV ứng dụng có hiệu quả CNTT trong công việc 

6.3.Biện pháp 

         - Phối hợp với công đoàn làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết 

nhất trí,quyết tâm vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao chất 

lượng học sinh. 

 - Bố trí, sắp xếp công việc phù hợp với năng lực, sở trường của từng cá nhân 

trên cơ sở đảm bảo các vị trí việc làm trong nhà trường đồng bộ. 

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn; bồi dưỡng kỷ năng làm hồ sơ đánh 

giá học sinh điện tử.  

- Tổ chức Hội thi GVG cấp trường theo quy chế hội thi GVG, GVCNG  (theo 

thông tư 22/2019/TT-BGDĐT). Trong hội thi có nội dung đánh giá mức độ ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công việc của các thí sinh. 

- Chú trọng dự giờ trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, đánh giá thực hiện các quy 

định trong chuyên môn. 

- Khuyến khích CBGV tham gia  nghiên cứu khoa học, đút rút kinh nghiệm 

công tác. 

- Mỗi cá nhân tự xây dựng cho mình kế hoạch phấn đấu thực hiện và nâng cao 

chất lượng các tiêu chí của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. 

- Nắm bắt kịp thời văn bản chỉ đạo của cấp trên; xu thế đổi mới của giáo dục 

hiện nay. 

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch, chú trọng công tác kiểm tra 

đột suất, nhắc nhở kịp thời. 

- Thực hiện đúng các quy định về hồ sơ cá nhân, tập thể. 

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong công việc của các thành viên nhà trường. 

- Động viên GV chưa chuẩn học nâng chuẩn. 

7. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng có hiệu quả cho đội ngũ giáo viên, cán bộ 

quản lí giáo dục về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt 

đối với đội ngũ giáo viên dạy lớp 2 năm học 2021-2022  

7.1. Nội dung. 

- Tham gia đầy đủ, có chất lượng các đợt tập huấn, chuyên đề do cấp trên, do 

nhà xuất bản tổ chức. 

7.2. Chỉ tiêu: 
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- 100% CBQL, giáo viên được phân công  thực hiện hiệu quả chương trình giáo 

dục tiểu học 2018 đối với lớp 2 năm học 2021 – 2022 

7.3. Biện pháp. 

- Xây dựng kế hoạch phân công giáo viên dạy học lớp 2 năm học 2021-2022, 

phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, các nhà xuất bản có 

sách giáo khoa được lựa chọn tổ chức bồi dưỡng cho 100% giáo viên dạy học lớp 2 

về Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 2 

nhằm chuẩn bị tốt cho năm học 2021-2022. 

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và hướng dẫn giáo viên trong tổ, nhóm chuyên 

môn tham gia cùng xây dựng kế hoạch cá nhân, kịp thời phát hiện thuận lợi, khó khăn 

và đề xuất những biện pháp giải quyết khó khăn về chuyên môn, nghiệp vụ khi thực 

hiện chương trình, sách giáo khoa mới.  

III. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học  

1.Nội dung. 

1.1. Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về tổ chức thực hiện Chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 tại địa phương, chủ động tham mưu, đẩy mạnh công 

tác truyền thông về GDĐT, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, 

sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới GDĐT, đặc biệt 

việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mà trọng 

tâm là thực hiện đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021 và công tác chuẩn bị đối với 

lớp 2 để thực hiện từ năm học 2021-2022. 

1.2. Tổ chức và định hướng truyền thông, tuyên truyền các chủ trương, chính 

sách mới về GDĐT; chủ động xử lí các vấn đề truyền thông, nâng cao việc phân tích 

và xử lí thông tin, đáp ứng yêu cầu truyền thông của Ngành. Tiếp tục tăng cường 

truyền thông nội bộ, bảo đảm các chủ trương đổi mới, quy định của Ngành đến được 

từng cán bộ, giáo viên, người lao động trong các cấp quản lí và cơ sở giáo dục; tổ 

chức tập huấn cho cán bộ chuyên trách truyền thông nhằm nâng cao kĩ năng phát 

ngôn và cung cấp thông tin về GDĐT. 

2. Chỉ tiêu: 

- 100% cán bộ, giáo viên của trường nắm vững các văn bản mới về giáo dục 

như: Luật giáo dục năm 2019; Chương trình giáo dục tổng thể 2018; Điều lệ trường 

tiểu học 2020, điều lệ hội thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi.(Thông tư 

Số: 22/2019/TT-BGDĐT, ngày 20/12/2019). 

3. Biện pháp. 

- CBGV tăng cường ứng dụng CNTT cập nhật, tìm hiểu, nghiên cứu các văn bản 

mới về giáo dục. 

- Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các 

hoạt động của Ngành, tập trung vào các tin bài về việc triển khai thực hiện Chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên 
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tiến của cấp học để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo 

sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. 

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC. 

1. Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp, trang trí khuôn viên, cảnh quan môi 

trường học đường. 

2. Chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tai nạn thương tích 

học đường. 

3. Tham gia bảo hiểm y tế đúng đối tượng, kịp thời theo văn bản hướng dẫn 

4.Tham gia các phong trào, các cuộc vận động xã hội do ngành, địa phương phát 

động 

5. Xây dựng phong trào rèn luyện TDTT, nâng cao sức khỏe. 

6.Làm tốt công tác chữ thập đỏ, khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân, 

tương ái giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn hoạn nạn. Chú trọng chăm sóc sức khỏe, sơ 

cấp cứu ban đầu. 

7. Phối hợp với công đoàn tổ chức du lịch cuối năm học.  

V. VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG. 

1. Xếp thứ khối Tiểu học: Duy trì vị trí năm trong tốp 2 (Xếp thứ 11 đến 13) 

của khối. 

2. Danh hiệu thi đua năm học: 

- Tập thể: Tập thể Lao động Xuất sắc; Bằng khen UBND tỉnh. 

- Cá nhân: 

+ CSTĐCS: 1 

+ LĐTT cấp huyện: 02 

                                                                            HIỆU TRƯỞNG 

  

 

                                                                                 Phan Văn Nguyên 

 

......................................................................................................... 
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PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HOC 2020– 2021  VÀ CHUYÊN MÔN  CHÍNH KHÓA 
Trường tiểu học Yên  Giang 

 

Ghi chú: 

- Hiện tại Kế toán làm việc liên trường. 

- GV Tiếng Anh,  Âm nhạc dạy liên trường. 

- Môn Mĩ Thuật chưa có GV nên bố trí GV văn hóa dạy 

 

 

 

 

TT Ho tên GV 
Chủ 

nhiệm 

Chuyên môn 
HĐTN , 

HĐTT 

CB tổ, 

khối 

Tổng 

ST/T Toán TV TNX

H 

ĐĐ KH LS$ 

Đ L 

KT MT AN TC TD  Anh 

1 Phan Văn Nguyên Chỉ đạo chung   

2 Lê  Hào Quang Phụ trách chuyên môn, thư viện, thiết bị, lao động, CSVC, Phổ cập, cập nhật các phần mền   

3 Nguyễn Hữu Tôn Tổng phụ trách.   23 

4 Đỗ Thị Thúy 1A2 1A3 1A12 1A2 1A1          1A3 KTK1 23 

5 Hoàng Thị Hường 1 B2 1 B3 1 B12 1 B2 1 B1          1 B3  23 

6 Trịnh Thị Thắm 2 A2 2 A5 2 A9 2 A1 2 A1    2A1  2A1    2 A1 KTK2 21 

7 Lê Tiến Hùng 2 B2 2 B5 2 B9 2 B1 2 B1    2 B1  2 B1    2 B1  21 

8 Nguyễn Thị Oanh 3A2 3A5 3A8 3A2 3A1    3A1  3A1    3A1 TT1, 

KTK3 

21 

9 Trần Thị Thảo 3B2 3B5 3B8 3B2 3B1    3B1  3B1    3B1  21 

10 Hà Thị Bích  3C2 3C5 3C8 3C2 3C1    3C1  3C1    3C1  21 

11 Vũ Đình Thống 4A2 4A5 4A8  4A1 4A2 4A2 4A1 4A1      4A1 KTK4 23 

12 Lê Văn Thắng 4B2 4B5 4B8  4B1 4B2 4B2 4B1 4B1      4B1  23 

13 Nguyễn Đăng Nghị 5A2 5A5 5A8  5A1 5A2 5A2 5A1 5A1      5A1  23 

14 Nguyễn Xuân Hậu 5B2 5B5 5B8  5B1 5B2 5B2 5B1 5B1      5B1 TT2, KT5 23 

15 Trịnh Thi Nhàn              K3,4,

5 

  14 

16 Nguyễn Hữu Tôn            Toàn 

trường 

    22 

17 Nguyễn Mạnh Dũng          Toàn 

trường 

      11 

18 Trịnh Thị Trang Thư viện, thiết bị - Văn thư – Văn phòng  

19 Nguyễn Thị Mai Kế toán   

20 Đỗ Thị Tính Bảo vệ  
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020 – 2021 

 

Trường tiểu học Yên Giang 

 
 

Môn học và hoạt động giáo dục Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

Tiếng việt 12 () 9 () 8 () 8 () 8 () 

Toán 3 () 5 () 5()  5 () 5 () 

Đạo đức 1  1  1 1 1 

Tự nhiên và xã hội 2 1  2   

Khoa học    2 2 

lịch sử và địa lý    2 2 

Âm nhạc 1 1  1  1  1  

Mĩ thuật 1  1  1  1  1  

Thủ công  1 1   

kĩ thuật    1 1 

Thể dục 2 2   2  2  2  

Giáo dục tập thể (CN) 2  2  2 2  2 

HĐNGLL, HĐ trải nghiệm 3 1 1 1 1 

Tiếng Anh   2 2 2 

Tổng tiết/ tuần 27 (6) 24 (6) 26 (6) 28 (6) 28(6) 

  

          Ghi chú:  Tiết trong dấu () chỉ tiết trông trẻ ngoài giờ 
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BIÊN CHẾ  TẬP THỂ CÔNG TÁC 

 

TT TTT Họ và tên Ngày sinh Chuyên 

môn ĐT 

Tổ  Tổ trưởng Ghi chú 

1 1 Phan Văn Nguyên 8/4/1961 ĐH BGH   

2 2 Lê Hào Quang 1/7/1976 ThS BGH   

3 1 Đỗ Thị Thúy 9/4/1983 ĐH Tổ 1   

4 2 Hoàng Thị Hường 4/5/1987 ĐH Tổ 1   

5 3 Trịnh Thị Thắm  ĐH Tổ 1   

6 4 
Lê Tiến Hùng 

 

ĐH Tổ 1 
 

 Dạy thay GV nghỉ sản từ 

tháng 8/2020 đến 1/2021 

7 5 
Nguyễn Thị Oanh 17/2/1980 

ĐH Tổ 1 Tổ trưởng 

tổ 1  

8 6 Trần Thị Thảo 17/9/1982 ĐH Tổ 1   

9 7 Hà Thị Bích 10/2/1990 CĐ Tổ 1   

10 1 Vũ Đình Thống 20/5/1972 ĐH Tổ 2   

11 2 Lê Văn Thắng 20/4/1972 ĐH Tổ 2   

12 3 Nguyễn Đăng Nghị 23/5/1978 ĐH Tổ 2   

13 4 
Nguyễn Xuân Hậu 

11/12/1978 

ĐH Tổ 2 Tổ trưởng 

tổ 2 
 

14 5 Nguyễn Hữu Tôn 10/12/1983 CĐ Tổ 2   

  Nguyễn Manh Dũng  CĐ    

15 6 Trịnh Thị Nhàn 23/5/1985 ĐH Tổ 2   

16 1 Trịnh Thị Trang  ĐH Tổ VP   

17 2 Nguyễn Thị Mai  TC Tổ VP Tổ trưởng 

VP 

 

18 3 Đỗ Thị Tính   Tổ VP   

19        

 

          Ghi chú:  Tiết trong dấu () chỉ tiết trông trẻ ngoài giờ 
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