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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác 3 công khai năm học 2017-2018, tình hình thực
hiện công khai đầu năm học 2018-2019 và định hướng quản lý công tác 3
công khai năm học 2018-2019
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của
hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Công văn số 276/SGDĐT-KHTC ngày 28/02/2018 của Sở Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai thực hiện 3 công khai theo Thông tư
hướng dẫn số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT đối với cơ sở
giáo dục,
Căn cứ công văn số 1487/SGDĐT-KHTC ngày 29 tháng 8 năm 2018 của
Sở Giáo dục đào tạo về việc thực hiện báo cáo công khai theo thông tư
36/2017/TT-BGDĐT
Trường Tiểu học An Bình B báo cáo kết quả thực hiện công tác 3 công
khai năm học 2017 -2018 tình hình thực hiện công khai đầu năm học 2018 – 2019
như sau:
Phần thứ nhất
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI
NĂM HỌC 2017-2018
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Khái quát số lượng trường lớp năm học 2017-2018
Tổng số lớp 25 với tổng số học sinh là 760/401 nữ cụ thể:
Khối lớp 1: 139/74
Khối lớp 2: 133/73
Khối lớp 3: 147/79
Khối lớp 4: 181/102
Khối lớp 5; 160/73
2. Tình hình chất lượng đội ngũ:
* Tổng số CBGV- CNV: 54 Trong đó:
- BGH: 4
- Y tế: 1

- Giáo viên dạy lớp: 28
- Thông tin DL: 1
- Giáo viên bộ môn: 9
- Thư viện: 1 - Thiết bị: 1
- Tổng phụ trách Đội: 1
- Kế toán: 1
- Bảo vệ: 3
- QLPTH: 1
- Phục vụ: 2
- Văn thư: 1
+ Trình độ: ĐHSP: 38; CĐ: 07; TC: 04, không đào tạo 05.
3. Tình hình đầu tư duy tu, sửa chữa, năm học 2017-2018
Nhà nước đầu tư sửa chữa thấm dột trên lầu 2 và hệ thống phòng cháy chữa
cháy của nhà trường.
Nhà trường sửa chữa hệ thống đèn quạt, hệ thống nhà vệ sinh, điện nước
II. KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 03 CÔNG KHAI TẠI ĐƠN
VỊ NĂM HỌC 2017-2018
* Hình thức công khai
Công khai vào đầu năm học trong cuộc họp hội đồng trường và niêm yết tại
văn phòng trường.
* Nội dung công khai
Thực hiện báo cáo công khai kèm theo các phụ lục chi tiết theo các nội
dung quy định tại Điều 4 Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT.
Phần thứ hai
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG 3 CÔNG KHAI
NĂM HỌC 2018-2019
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐẦU NĂM HỌC 20182019
1. Khái quát tình hình đầu năm học 2018-2019
Tổng số học sinh là 807/416 nữ chia ra:
Khối lớp 1: 217/97
Khối lớp 2: 134/72
Khối lớp 3: 134/73
Khối lớp 4: 147/78
Khối lớp 5; 175/96
2. Tình hình công khai đầu năm học 2018-2019
Thực hiện công khai đầu năm đánh giá biểu mẫu số 5,6,7,8 theo Thông tư
36/2017/TT-BGDĐT ) của cơ sở giáo dục (có các phục lục kèm theo).
II. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG 3 CÔNG
KHAI NĂM HỌC 2018-2019
1. Mục tiêu quản lý hoạt động 3 công khai.

Đảm bảo về chất lượng giáo dục, chất lưởng giáo dục thực tế,
Xây dựng kế hoạch cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt
được qua các mốc thời gian
Kiểm định cơ sở giáo dục bằng việc công khai báo cáo đánh giá ngoài,
và kết quả công nhận đạt hay không đạt về các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
Nội dung công tác quản lý hoạt động 3 công khai

2. công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế.
- Cam kết chất lượng giáo dục
- Chất lượng giáo dục thực tế
- Xây dựng kế hoạch đạt chuẩn quốc gia
- Kiểm định cơ sở giáo dục: công khai báo cáo kiểm định đạt hay
không đạt
2.1. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
- Về cơ sở vật chất
- Về đội ngũ CBGVNV
2.2. Công khai thu chi tài chính
- Công khai thu - chi nguồn ngân sách nhà nước cấp.
- Công khai các khoản thu thỏa thuận với phụ huynh học sinh như:
tiền buổi 2, bảo mẫu, tiền ăn của học sinh, tiền hỗ trợ mua bổ sung dụng cụ phục
vụ công tác bán trú.
3. Định hướng các giải pháp thực hiện.
Xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm học để thực hiện công khai đầy đủ
các danh mục và đúng thời gian quy định.
Thường xuyên tham mưu với các cấp lãnh đạo để đảm bảo tốt cơ sở vật
chất phuc vụ cho công tác chăm sóc và giảng dạy của nhà trường đạt kết quả
cao./.
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