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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 12 
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1. Công tác quản lý, chỉ đạo 

* Chủ đề trọng tâm của tháng 12: Thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng Ngày thành lập 

Quân đội Nhân dân Việt Nam và ngày Quốc phòng toàn dân. Tiếp tục thực hiện dạy 

học “Thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. 

1.1. Những công việc chính 

- Đánh giá các hoạt động giáo dục tháng 11, triển khai kế hoạch giáo dục tháng 12. 

- Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19. 

- Hoàn thành các loại hồ sơ PCGD sau kiểm tra của tỉnh. 

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

quá trình dạy học trực tiếp và trực tuyến. 

- Triển khai các công văn, hướng dẫn của cấp trên trong HĐSP, chú trọng các hướng 

dẫn phòng chống dịch covid-19, dạy học trực tiếp. 

- Thực hiện nghiêm túc các chuyên đề tập huấn do ngành cấp trên tổ chức. 

- Tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp linh hoạt theo hướng dẫn của Sở GD-ĐTvà phòng 

GD-ĐT thị xã. 

- Tập hợp, báo cáo các số liệu giáo dục nhà trường cho cấp trên đầy đủ, chính xác, đúng 

thời gian. 

- Dạy học nghiêm túc nội dung, chương trình, chuẩn KT-KN các môn học, chú trọng 

những môn học chính như Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh,... 

- Tiếp tục bồi dưỡng và thi học sinh năng lực Olympic T.Anh, Trạng nguyên Tiếng 

Việt, Thể dục thể thao (Tổ chức thi các vòng theo đúng quy định của ban tổ chức cuộc 

thi). 

- Tiếp tục làm và hoàn thành bài giảng E-lerning dự thi các cấp. 

- Tăng cường hoạt động phòng chống bão lụt, bảo vệ tài sản, CSVC nhà trường. 

- Chú trọng công tác vệ sinh cá nhân, trường, lớp, chăm sóc cây hoa, trang trí lớp học. 

- Thường xuyên gửi tin, bài, ảnh, công văn,… lên Website của nhà trường. 

- 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,… 

1.2. Những việc cần lưu ý 

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

hiện phòng chống dịch covid-19. 
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- Tiếp tục đo thân nhiệt, theo dõi sức khoẻ HS khi HS đến trường; GVCN lớp thường 

xuyên liên lạc, trao đổi với cha mẹ HS về công tác dạy học, phòng chống dịch covid-19. 

2. Hoạt động chuyên môn 

2.1. Những công việc chính 

- Đánh giá công tác chuyên môn tháng 11, triển khai kế hoạch chuyên môn tháng 12. 

- Theo dõi số lượng học sinh chuyển đến, đi; học sinh dự học trực tiếp. 

- Tiếp tục triển khai dạy học nội dung, chương trình tuần 13, 14, 15, 16. 

- Tập trung hoàn thành chương trình HKI trước ngày 16/1/2022, chuẩn bị kiểm tra định 

kỳ học kỳ I tất cả các môn Toán, TV, Khoa, Sử, Địa, T.Anh, Tin học (trong tháng 1). 

- Duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học, tập trung dạy kiến thức kết hợp ôn tập cho 

học sinh, đặc biệt quan tâm nhiều đến HS còn hạn chế về KT-KN môn Toán, TV vào 

buổi 2. 

- Bồi dưỡng đội tuyển học sinh tham gia thi các vòng tự luyện cuộc thi Trạng nguyên 

Tiếng Việt, IOE Tiếng Anh trên mạng, học sinh năng khiếu thể thao. 

- Kiểm tra toàn diện GV ( 04 đ/c). 

- Chấm hồ sơ giáo án GVCN (lần 1). 

- Báo cáo chất lượng giáo dục các môn học, NL, PC trên EQMS (GVCN 19 lớp) 

- Hoàn thành ra đề kiểm tra cuối HK1. 

- Khảo sát chất lượng Toán, TV lớp 1 (lần 1). 

- Hoàn thành Video bài giảng đợt 2 (Khối 4 Đc Khánh Vân - TT) 

- Hội thi của học sinh: 

+ IOE Tiếng Anh: thi vòng trường ngày 02-03-04/12/2021 (Đ/c Hà Vân, Tình, Ánh). 

+ Thi Trạng Nguyên Toàn Tài vòng 3 (cấp trường) ngày 7/12/2021 đến 9/12/2021. 

(GVCN hướng dẫn HS vào thi, Đ/c Thảo – Tin học cập nhật thường xuyên trên trang 

chủ nắm các khung giờ thi của các vòng thi để HD học sinh và GV). 

+ Trạng nguyên TV: thi vòng 16 (cấp trường) từ ngày 16/12 đến 24/12/2021, Đ/c Thảo 

xem hướng dẫn để tạo mã thi cấp trường cho học sinh). 

+ Thi HKPĐ cấp trường các môn, chọn đội tuyển bồi dưỡng dự thi các cấp (Đ/c Dương, 

Hà lên kế hoạch tổ chức thi báo cáo BGH duyệt). 

2.2. Những việc cần lưu ý 

- Báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời các số liệu giáo dục cho lãnh đạo cấp trên. 

- Tăng cường kiểm tra giờ dạy, thực hiện các nội quy của GV (đột xuất, báo trước). 

3. Hoạt động Liên đội 

3.1. Những công việc chính 

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống hiếu học, truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của 

dân tộc Việt Nam cho các em Đội viên, Nhi đồng trong toàn Liên đội về ngày thành lập 

Quân đội Nhân dân Việt Nam và ngày Quốc phòng toàn dân.  
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- Phát thanh Măng non tuyên truyền về 22/12. 

- Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động Đội, Sao Nhi đồng (Chú trọng công 

tác vệ sinh, phòng chống dịch covid-19). 

- Phát động phong trào“Kế hoạch nhỏ’’ giúp đỡ các bạn nghèo có hoàn cảnh khó khăn; 

phát động phong trào“Máy tính cho em đến trường”.  

- 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 

theo chủ điểm. 

- Tổ chức công nhận chuyên hiệu đợt 2 vào ngày 15/01/2022. 

3.2. Những việc cần lưu ý 

- Nhắc nhở HS thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch Covid-19, phòng chống đuối 

nước trong mùa bão lụt. 

- GVTPTĐ tiếp tục tham gia tích cực các hoạt động phòng chống dịch, phòng chống 

bão lụt trong nhà trường. 

4. Công tác Thư viện- Thiết bị 

4.1. Những công việc chính 

- Tiếp tục làm vệ sinh sắp xếp lại phòng thư viện, thiết bị sau mưa lũ. 

- Theo dõi, thống kê việc mượn - trả sách, báo, thiết bị dạy học trong GV.  

- Cập nhật các loại sách báo, giới thiệu những bài viết về chủ điểm tháng 12, đặc biệt kỷ 

niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và ngày Quốc phòng toàn dân. 

- Hướng dẫn HS lựa chọn sách về các chủ đề giáo dục An toàn giao thông, kỹ năng 

sống, biển đảo, về thầy cô, cha mẹ để đọc. 

- Tiếp tục xử lý kỷ thuật sách mới nhập vào thư viện theo đúng chuyên môn nghiệp vụ. 

- Cập nhật phần mềm thư viện, thiết bị. 

4.2. Những việc cần lưu ý 

- Rà soát để mua sắm bổ sung các thiết bị phục vụ dạy học. 

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

5. Công tác Kế toán-Văn phòng 

5.1. Những công việc chính (Kế toán) 

- Thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, nâng lương, thâm niên nghề cho CB, GV, NV. 

- Hoàn thiện báo cáo cân đối thu chi ngân sách năm 2021, dự toán chi ngân sách năm 

2022 nộp phòng Tài chính. 

- Báo tăng, giảm BHXH trong tháng, làm hồ sơ thanh toán chế độ cho GV nghỉ sinh. 

- Hoàn thành hồ sơ nâng lương, PCTNN quý 4/2021. 

5.2. Những việc cần lưu ý 

- Lưu hồ sơ và bảo quản hồ sơ quan trọng của nhà trường trong mùa mưa bão. 
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5.3. Những công việc chính (Văn phòng) 

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

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

5.4. 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. 

6. Công tác Y tế 

6.1. Những công việc chính 

- 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 cách phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Giáo dục sức khoẻ cho GV- 

HS về những dịch bệnh thường xảy ra. 

- Tuyên truyền trong giáo viên và học sinh về việc tham gia BHYT học sinh năm học 

2021-2022. Làm hồ sơ BHYT lớp 2 đến lớp 5 năm học 2021-2022 

- Làm hồ sơ theo dõi sức khỏe cho học sinh. 

- Xử lý công văn y tế 

6.2. 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. 

- Tăng cường theo dõi, đo thân nhiệt HS, sơ cứu HS khi gặp tai nạn nhỏ kịp thời. 

 

                                                                          Quảng Long, ngày 05 tháng 12 năm 2021 

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG  

                              

                                                                                             (Đã ký) 

 

                                                                                       Nguyễn Văn Đông 

 


