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     PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LONG                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                       

 
 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

     

1. CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

* Chủ đề trọng tâm của tháng 1: Thi đua “Dạy  tốt, học  tốt” Mừng Đảng, mừng 

Xuân, mừng Đất nước đổi mới. 

1.1. Những công việc chính 

- Đánh giá các hoạt động giáo dục tháng 12, triển khai kế hoạch hoạt động giáo dục 

tháng 01. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền: Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước đổi mới;  

“Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Xây dựng trường 

học thân thiện học sinh tích cực”, phong trào trường học "Xanh, sạch, đẹp, an toàn và 

môi trường sư phạm thân thiện, tích cực”,...với những việc làm cụ thể, thiết thực. 

- Chú trọng công tác duy trì số lượng và đảm bảo tỷ lệ chuyên cần học tập của HS. 

- Thường xuyên rèn luyện nếp sống hóa, văn minh đô thị trong trường học. Giáo dục 

pháp luật, ATGT, ANTT, các công văn, hướng dẫn của cấp trên trong HĐSP và HS. 

- Tổ chức kiểm tra cuối học kì I theo hướng dẫn của Tổ Tiểu học phòng GD-ĐT thị xã. 

- Tập hợp, báo cáo kết quả kiểm tra cuối học kì I. 

- Dạy học nghiêm túc nội dung, chương trình, chuẩn KT-KN các môn học của học kì II. 

- Tiếp tục BD học sinh năng lực T.Anh, viết đẹp, tập luyện học sinh đá cầu nữ dự thi 

Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. 

- Bồi dưỡng, giúp đỡ giáo viên dự thi giáo viên giỏi cấp tỉnh. 

- Tham gia tập huấn các chuyên đề do ngành GD-ĐT cấp trên tổ chức. 

- Tăng cường hoạt động Đội sao Nhi đồng, công tác vệ sinh, chăm sóc cây hoa,... 

- Viết bài, ảnh, đăng tải trên trang Website của trường và gửi phòng GD-ĐT kiểm duyệt 

theo yêu cầu. 

- Nghiêm túc thực hiện kiểm tra nội bộ trường học về: thời gian, nội dung, chương 

trình, giờ dạy, đánh giá học sinh, hồ sơ,… 

- Kiểm tra nội vụ lớp học; kiểm tra chuyên đề 100%, kiểm tra toàn diện 4 đồng chí. 

- Tiếp tục xây dựng thư viện xanh tại điểm trường B, trang trí thư viện xanh tại điểm 

trường A. 

- Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid- 19 và các dịch bệnh khác theo mùa. 

- Hoàn thành đánh giá sơ kết thi đua học kỳ I: cá nhân, tổ chuyên môn, lớp, trường. 

- Sinh hoạt Chi bộ định kỳ. 
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1.2. Những việc cần lưu ý 

- Tăng cường công tác quản lý GV, HS trong thục hiện thời gian dạy- học. 

- Đánh giá tổng thể, chi tiết các hoạt động giáo dục trong nhà trường ở học kỳ 1. 

2. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN 

2.1. Những công việc chính 

- Đánh giá công tác chuyên môn học kỳ 1. 

- Báo cáo số lượng HS còn hạn chế KT-KN sau khảo sát chất lượng cuối học kỳ 1. 

- Dạy học nội dung, chương trình tuần 19, 20, 21, 22 của học kỳ 2. 

- Thực hiện dạy học nghiêm túc về thời gian, nội dung, chương trình, chuẩn kiến thức- 

kỹ năng các môn học. 

- Kiểm tra toàn diện 4 đồng chí; kiểm tra chuyên đề 29 đồng chí. 

- Hoàn thành các báo cáo chất lượng cuối học kỳ I trên Google trang tín, phần mềm 

EQMS.  

- Tập trung  giúp đỡ nâng cao chất lượng HS còn hạn chế sau kiểm tra cuối kỳ I.  

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, đổi mới PPDH, chất lượng 

học tập của HS.  

- Tiếp tục làm hồ sơ kiểm định chất lượng. 

- Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn, chú trọng đánh giá học sinh theo thông tư 

30, thông tư 22 (ngắn gọn, cụ thể, chính xác, sát đối tượng,…). 

- Tập trung bồi dưỡng HS mũi nhọn chất lượng, hiệu quả (Tiếng Anh, chữ  viết đẹp, các 

môn năng khiếu thể thao). 

- Kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập học kì 2. 

2.2. Những việc cần lưu ý 

- Báo cáo trung thực, đầy đủ, chính xác các số liệu giáo dục. 

- Tăng cường kiểm tra đột xuất giờ dạy của GV. 

3. HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN  

3.1. Những công việc chính 

- Tăng cường hoạt động văn nghệ, bóng chuyền trong Công đoàn nhà trường đón xuân 

Tân sửu. 

- Quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ những đoàn viên gặp khó khăn trong công việc và cuộc 

sống. 

- Tổ chức giao hữu bóng chuyền nữ, nam nữ với các đội bóng của các trường học trong 

thị xã. 

- Thăm hỏi và động viên kịp thời các đ/c và người thân bị ốm đau, nhất là gia đình Nhà 

giáo đã nghỉ hưu của nhà trường... 

3.2. Những việc cần lưu ý 

- Nghiêm túc thực hiện đúng các hoạt động bề nổi của CĐ. 
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4. HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN  

4.1. Những công việc chính 

- Tiếp tục tham gia các hoạt động tình nguyện do các ban ngành tổ chức. 

- Tham gia bỗi dưỡng học sinh năng khiếu thể thao. 

- Họp xét đoàn viên ưu tú cho học lớp cảm tình Đảng. 

4.2. Những việc cần lưu ý 

- Tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao tại địa phương trong dịp đón xuân 

Tân sửu. 

5. HOẠT ĐỘNG LIÊN ĐỘI 

5.1. Những công việc chính 

- Tuyên truyền, phát thanh măng non về ngày học sinh, sinh viên Việt Nam 9/1 cho các 

em Đội viên, Nhi đồng trong toàn Liên đội. Thông qua chương trình phát thanh măng 

non để tuyên truyền, nêu gương người tốt việc tốt trong tuần, trong tháng. 

- Duy trì nề nếp sinh hoạt Chi đội, các hoạt động nghi thức, nghi lễ của Đội. Tiếp tục 

đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động Đội, hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư. 

- Phát động phong trào kế hoach nhỏ “ kế hoạch nhỏ ’’ giúp đỡ các bạn nghèo có hoàn 

cảnh khó khăn; xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phát động phong 

trào “Ngàn hoa việc tốt”.  

-  Nghiêm túc thực hiện tốt các nền nếp của Đội quy định. 

- Tiếp tục đẩỵ mạnh các hoạt động của phong trào “Thiếu nhi Ba Đồn thi đua thực hiện 

tốt 5 Điều Bác Hồ dạy". 

- Thực hiện các bài hát múa chủ điểm theo quy định. 

-  Duy trì các hoạt động 15 phút đầu giờ, giữa giờ vào các ngày trong tuần.  

- Tập huấn BCH Liên đội. 

- Tổ chức cho đội viên các anh chị huynh trưởng tập huấn về sinh hoạt Sao nhi đồng 

5.2. Những việc cần lưu ý 

- Nhắc nhở HS thực hiện nghiêm túc ATGT, ANTT trường học. 

- HS tham gia tập luyện năng khiếu thể thao phải nghiêm túc và hiệu quả. 

6. CÔNG TÁC THƯ VIỆN- THIẾT BỊ 

6.1. Những công việc chính 

- Giới thiệu sách, báo, đồ dùng dạy học mới cho GV, HS. 

- Mua thêm các loại thiết bị, sách, vở phục vụ cho dạy học kỳ 2 trong nhà trường. 

- Tăng cường chuyển tải sách, báo cho GV, HS ở điểm trường B đọc. 

6.2. Những việc cần lưu ý 

- Kiểm tra, bảo quản các thiết bị dạy học hiện đại cẩn thận. 

- Sách báo để ở thư viện ngoài trời phải đảm bảo không bị ướt mưa. 

7. CÔNG TÁC KẾ TOÁN – VĂN PHÒNG 

7.1. Những công việc chính (Kế toán) 
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- Thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, nâng lương, thâm niên nghề cho CB, GV, NV. 

- Lập dự toán cấp bù kinh phí hoạt động đúng quy định. 

- Lên dự chi kinh phí cho các hoạt động giáo dục học kỳ 2 trong nhà trường. 

- Báo cáo các khoản thu chi nhà trường trong năm 2020. 

7.2. Những việc cần lưu ý 

- Lập hồ sơ thanh toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng tại nhà trường. 

7.3. Những công việc chính (Văn phòng) 

- Làm các loại báo cáo, số liệu đúng mẫu, đúng thời gian nộp, chính xác về số liệu. 

- Lập, lưu danh sách HS có hoàn cảnh khó khăn, học sinh đã được hỗ trợ (tài trợ) về quà 

và tiền từ các nhà tài trợ. 

- Lưu các loại hồ sơ nhà trường đầy đủ, khoa học.  

7.4. Những việc cần lưu ý 

- Kiểm tra kỹ các văn bản, báo cáo trước khi gửi đi, trách sai sót lỗi văn bản và số liệu 

báo cáo. 

- Nộp báo cáo đúng thời gian quy định. 

- Theo dõi các nội dung, thông báo trên Email của lãnh đạo cấp trên để báo cáo Hiệu 

trưởng phân công người thực hiện công việc (cô Hường và cô Loan Y tế).  

8. CÔNG TÁC Y TẾ 

8.1. Những công việc chính 

- Tuyên truyền trong học sinh và giáo viên những việc cần làm để phòng chống dịch 

bệnh CoVid – 19; bệnh sốt xuất huyết. 

- Kiểm tra vệ sinh các lớp và khu vực vệ sinh được phân công. 

- Kịp thời sơ cứu các trường hợp đau ốm, thương tích xảy ra trong trường. 

- Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. 

- Tuyên truyền trong học sinh những việc cần làm để phòng tránh các bệnh truyền 

nhiễm mùa  Đông Xuân 

- Xử lý công văn y tế 

- Cập nhật thông tin vào sổ theo dõi sức khỏe của học sinh toàn trường. 

8.2. Những việc cần lưu ý 

- Chú ý kiểm tra thường xuyên công tác vệ sinh cá nhân HS và lớp học ở cả 2 điểm 

trường. 

- Theo dõi, nhắc nhở HS giữ ấm trong thời tiết lạnh giá. 

9. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG VỆ SINH 

9.1. Những công việc chính 

- Tổng lao động vệ sinh tại điểm trường A, B. 
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- Tăng cường theo dõi, nhắc nhở công tác vệ sinh cá nhân, lớp, khu vực được phân 

công. 

- Chú ý vệ sinh thường xuyên cốc uống nước, rửa tay khoa học đối với HS. 

- Sử dụng, gìn giữ, bảo quản tài sản nhà trường, lớp học hiệu quả, nghiêm túc (đặc biệt 

là các công trình vệ sinh). 

9.2. Những việc cần lưu ý 

- Tổng lao động vệ sinh ở các phòng làm việc của phần hành và HĐSP. 

10. CÔNG TÁC THI ĐUA 

10.1. Những công việc chính 

- Đánh giá hoạt động tháng 12, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế trong công tác giáo dục ở 

nhà trường (trọng tâm đánh giá việc thực hiện các quy định của ngành, của trường; 

công tác dạy học, kiểm tra chất lượng cuối học kì 1, bồi dưỡng HS năng lực, giúp đỡ 

HS hạn chế KT-KN và phẩm chất, kiểm tra hồ sơ phần hành và cá nhân GV trong toàn 

trường). 

- Đánh giá thi đua cuối học kỳ 1 các phần hành, tập thể, cá nhân. 

10.2. Những việc cần lưu ý 

- Quản lý chặt chẽ thời gian và hiệu quả thực hiện công việc của các phần hành, cá 

nhân. 

- Nêu gương, góp ý dân chủ, chân thành, khoa học đối với các cá nhân thực hiện các 

công việc được phân công. 

 

                                                                          Quảng Long, ngày 8 tháng 01 năm 2021 

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG  

                              

                                                                                             (Đã ký) 

 

                                                                                       Nguyễn Văn Đông 

 


