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Tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo
nghị quyết 29-NQ/TW đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương tự học và
sáng tạo”. Thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành
phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị.
Thực hiện Chủ đề năm học là:“ Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao” với
phương châm “Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo” và khẩu hiệu hành động “Tất cả
vì học sinh thân yêu” .
Tổ chức chỉ đạo, quản lý dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định
hướng phát triển năng lực của học sinh; Nâng chất lượng giáo dục toàn diện, chú
trọng giáo dục đạo đức, kĩ năng sống; Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy, phương
pháp học và kiểm tra đánh giá học sinh. Phân tích chất lượng đầu năm để có kế họach
giảng dạy phù hợp theo từng nhóm đối tượng học sinh. Tạo mọi cơ hội cho trẻ em có
hoàn cảnh khó khăn được học tập; Nâng chất lượng dạy học ngoại ngữ theo đề án của
tỉnh; Duy trì, và nâng tỷ lệ phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; Thực hiện có hiệu
quả dạy học theo lớp linh hoạt, lớp dạy học 2 buổi/ngày và quản lý tốt hoạt động bán
trú của học sinh.
Tăng cường giải pháp đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí, phát triển đội ngũ
giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo
của đội ngũ. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.
Bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường thực sự ổn định và bền vững.
I/ NỘI DUNG CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA
1 - Thi đua dạy tốt- học tốt
Nhằm thực hiện tốt việc cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào
trong năm học này HĐTĐ trường vẫn tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm. Vì
thế mỗi cán bộ giáo viên cần xác định rõ nhiệm vụ đồng thời phấn đấu thực hiện tốt
các nội dung sau:
- Nghiên cứu, nắm vững và vận dụng thường xuyên, có hiệu quả việc đổi mới
phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng dạy và học. Chuẩn bị tốt mọi mặt cho
việc thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa tiểu học. Thực hiện nghiêm
túc quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT về chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học
- Nghiêm túc thực hiện đúng, đủ các môn học, nội dung các chương trình thời
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khoá biểu linh hoạt. Đầu tư tốt trong công tác soạn giảng trên lớp. Thực hiện đầy đủ,
chất lượng tốt các loại hồ sơ sổ sách quy định.
- Tích cực tham dự các lớp chuyên đề chuyên môn, nỗ lực bồi dưỡng và tự rèn
luyện nâng cao nhiệm vụ chuyên môn, chuẩn hoá trình độ văn hoá, có ý thức cao
trong việc phấn trở thành giáo viên giỏi các cấp.
- Thường xuyên đầu tư nghiên cứu việc làm và sử dụng ĐDDH có hiệu quả
trong các tiết học trên lớp, kiên quyết không dạy chay. Vận dụng triệt để các đồ dùng,
thiết bị dạy học đã có. Ứng dụng CNTT một cách hợp lý vào trong giảng dạy để nâng
cao chất lượng giáo dục. Tổ chức dạy 2 buổi/ ngày và lớp bán trú cho học sinh.
- Đầu tư làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, xây dựng lớp tiên tiến. Linh hoạt vận
dụng mọi biện pháp tốt trong công việc liên hệ và phối hợp chặt chẽ với gia đình học
sinh nhằm giáo dục toàn diện cho các em. Ngăn chặn mọi trường hợp học sinh bỏ học
giữa chừng, duy trì sĩ số học sinh 100%.
- Tập trung xây dựng tốt phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh
yếu, đảm bảo học sinh lên lớp 99% trở lên. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh
năng khiếu ngay từ đầu năm. Thành lập đội tuyển dựa trên kết quả cuối năm và kết
quả khảo sát, trong đó có sự lựa chọn môn phù hợp vời khả năng tránh để một em
tham gia quá nhiều môn, khó có sự đầu tư chiều sâu.
- Giúp học sinh xây dựng các phương pháp học tập, rèn luyện đạo đức đúng
chuẩn mực, khoa học, lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm.
- Đổi mới trong việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi vòng trường: có phần thi
lý thuyết &tự luận, 2 tiết dạy thực hành và phải đạt SKKN cấp trường trở lên.
- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm động viên học sinh tích cực
tham gia các phong trào của trường: Thi làm lồng đèn, Hội khoẻ phù đổng, trò chơi
dân gian, Nét đẹp tuổi hoa, tiếng hát hoa phượng đỏ…
Xác định các điểm cần khắc phục của năm học 2016- 2017 và tập trung chỉ
đạo năm học 2017-2018
1. Đổi mới trong việc xây dựng kế hoạch, trong đó có tập trung xây dựng kế
hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, mỗi tuần có một buổi dành cho bồi dưỡng học sinh
giỏi. Chú trọng trong việc lựa chọn dội tuyển, giáo viên bồi dưỡng.
2. Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, khả năng tự học, tự kiểm
tra. Tham gia tích cực phong trào giao lưu ngành tổ chức.
3. Tổ chức tốt lớp dạy 2 buổi/ ngày, TKB linh hoạt và công tác bán trú.
4. Tổ chức tốt hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường qua đó lựa chọn giáo viên
tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.
5. Mỗi CBGV-NV lập một kế hoạch “đổi mới sáng tạo” trong công tác quản lý,
dạy - học.
6. Nâng cao chất lượng đề kiểm tra, để đánh giá chính xác và phân loại học sinh.
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7. Giáo viên chủ nhiệm cần cho học sinh làm quen với nhiều dạng đề, để học sinh
có kỹ năng làm bài kiểm tra tốt hơn.
2- Chăm lo xây dựng và nâng cao đội ngũ CB- GV
- Mỗi giáo viên xây dựng kế hoạch tự rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh đã phát động trong toàn ngành và kế hoạch “Đổi mới sáng tạo”
- Tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp CB, GV tham gia đầy đủ các lớp bồi
dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Đầu tư xây dựng nhiều chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn của đội
ngũ. Tham mưu bổ sung và trang bị nhiều tài liệu tham khảo về chuyên môn.
- Tập trung nhân rộng nhiều phong trào phấn đấu trở thành giáo viên giỏi các
cấp. Động viên, khuyến khích đội ngũ tự rèn luyện, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ
giảng dạy đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp giáo dục.
- Tham mưu tốt việc cải tiến chế độ khen thưởng, hỗ trợ CB- GV về mọi mặt để
phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Xây dựng đội ngũ chuyên trách vững mạnh về mọi mặt, ổn định lâu dài. Đầu tư
xây dựng tổ bộ môn phát triển năng khiếu toàn diện cho học sinh.
3. Tham mưu xây dựng và trang bị hoàn thiện CSVC trường lớp
- Nổ lực tham mưu với các cấp lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể, các bậc cha
mẹ học sinh trong việc trang bị hoàn thiện CSVC nhà trường.
- Tổ chức công tác tuyên truyền giáo dục CB- GV và học sinh có ý thức trong
công việc bảo quản, giữ gìn cơ sở vật chất trường lớp. Xử lí đúng các trường hợp làm
hư hỏng, mất mát tài sản trường lớp, động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân
tập thể có nhiều đóng góp trong việc bảo quản và bổ sung tài sản trường lớp.
- Đầu tư xây dựng môi trường: Xanh – sạch – đẹp trong nhà trường, tăng cường
trồng cây bóng mát và cây kiểng. Trang trí lớp theo đúng quy định. Giáo dục mọi
thành viên trong nhà trường có ý thức giữ gìn sạch sẽ các nhà vệ sinh.
4. Xây dựng “ Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm” tập thể
đoàn kết vững mạnh
- Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt nề nếp kỷ cương trường lớp, xây dựng cụ
thể quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường, nội quy cơ quan. Tổ chức thực hiện
nghiêm túc quy định về quy chế chuyên môn của ngành.
- Phân công sắp xếp đội ngũ biên chế hợp lý, đúng năng lực. Tổ chức thực hiện
có hiệu quả công tác dân chủ hoá trong nhà trường.
- Xây dựng tập thể đoàn kết, tôn trọng nhau, có tinh thần trách nhiệm cao trong
công tác sẵn sàng hết lòng tương trợ đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường.
- Tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, phát triển số lượng Đảng
viên trong nhà trường. Tuyên truyền giáo dục và tham gia tốt các phong trào hoạt
động từ thiện nhân đạo.
- Xây dựng nhiều hình thức thi đua phù hợp, đạt hiệu quả cao, cải tiến chế độ
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khen thưởng, động viên kịp thời.
5. Duy trì đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và chuẩn chất lượng giáo dục cấp
độ 3
- Rà soát, củng cố, duy trì các loại hồ sơ sổ sách đúng theo quy định,
- Vận động và tạo điều kiện cho CB- GV nâng cao trình độ văn hoá, chuyên
môn, tin học, ngoại ngữ.
- Tích cực tham mưu vận động, duy trì sĩ số trẻ trong độ tuổi, trẻ bỏ học ra lớp
100%. Phấn đấu trong năm học không có học sinh bỏ học.
- Tham mưu với lãnh đạo các cấp đầu tư trang bị, bổ sung đầy đủ CSCV đảm
bảo có đủ điều kiện tốt nhất để hoàn thành, nâng cao chất lượng dạy và học.
- Tập trung nâng cao số lượng giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp.
II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
- Lập kế hoạch tổ chức và hoạt động các phong trào thi đua với nội dung và thời
gian cụ thể.
- Giúp cho CB- GV và học sinh hiểu được mục đích, ý nghĩa, nội dung công tác
thi đua trong năm học.
- Phổ biến và công khai cụ thể các tiêu chuẩn thi đua để giáo viên và học sinh
xác định mức phấn đấu.
- BGH và công đoàn cở sở thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công việc tổ
chức, chỉ đạo, đốn đốc và động viên kịp thời nhằm giúp cho từng CB- GV hoàn thành
tốt công tác thi đua. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá sơ, tổng kết phong trào
có đúc rút kinh nghiệm và khen thưởng kịp thời.
- Cải tiến gọn, nhẹ, khoa học việc đánh giá, xét duyệt thi đua nhưng vẫn đảm bảo
tính dân chủ, công bằng, khách quan.
- Thực hiện nghiêm việc xử lý những CB- GV-NV vi phạm kỷ luật, xem nhẹ
công tác thi đua hoặc có biểu hiện làm ảnh hưởng không tốt đến phong trào thi đua
của đơn vị theo qui định của nhà nước.
III. CÁC CHỈ TIÊU
1. Học sinh
- Học sinh nghỉ, bỏ học: 0%;
- Tỷ lệ HS lên lớp thẳng: 99%
- Tỷ lệ HS không hoàn thành dưới 1%.
- Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh, đảm bảo
phẩm chất đạt 100%.
- Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ ngày: 100%.
- Thực hiện giảng dạy lớp linh hoạt 100%.
- Tỷ lệ học sinh bán trú: 75%
2. Giáo viên
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- Tỷ lệ giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt 70%, cấp huyện 40%, cấp tỉnh 10%.
- Sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện 12 bản, cấp tỉnh: 1-2 bản,
- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 7 người; CSTĐ tỉnh: 1 người
- Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo đạt 40 % tổng số giáo viên.
- Phấn đấu tham gia đầy đủ các hội giao lưu và đạt kết quả.
3. Đơn vị, tập thể
- Đơn vị trường đạt: Lao động xuất sắc
- Công đoàn cơ sở: Vững mạnh xuất sắc
- Đội: Xuất sắc
- Thư viện: Xuất sắc
- Chữ thập đỏ: Xuất sắc
- Chi bộ: Trong sạch vững mạnh.
- Duy trì tốt trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và chất lượng giáo dục cấp độ 3
- Trường đạt “xanh- sạch- đẹp- an toàn”
Trên đây là toàn bộ phương hướng thi đua của đơn vị Trường Tiểu học An Bình
B trong năm học 2017 -2018. Đề nghị các tổ, bộ phận, cá nhân phấn đấu hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao./.
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