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HỌP CHA MẸ HỌC SINH
ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019

Thời gian địa điểm
Cuộc họp vào lúc 15 giờ 20 phút ngày 15 tháng 08 năm 2018 tại phòng hội
đồng trường Tiểu học An Bình B
II. Thành phần tham dự
1. Về phía lãnh đạo trường
Cô Lê Thị Lan – Hiệu Trưởng
Cô Đặng Thị Mơ – Phó Hiệu Trưởng
Cô Lê Thị Quyết – CT CĐCS
2. Về phía Cha mẹ học sinh
Ông Nguyễn Hữu Trung – trưởng ban ĐDCMHS
Bà Phan Thị Là – UV BĐ D CMHS
Đại diện CMHS các lớp : người / lớp
III. Nội Dung
A. Ông Nguyễn Hữu Trung thông qua đánh giá kết quả hoạt động của BĐ
D CMHS nhiệm kỳ 2017-2018 và phương hướng hoạt động năm học
2018 – 2019
Tổng kết nhiệm kỳ 2017-2018
+ Phát triển số lượng BĐ D gồm có 3 người
Ông Nguyễn Hữu Trung – trưởng BĐDCMHS
Bà Vũ Thị Hoài
– Phó trưởng ban
Bà Phan Thị Là
– UV BĐDCMHS
Chi hội trưởng các lớp : gồm 25 người.
Hoạt động của BĐD:
1. Tổ chức họp:
- Họp đầu năm, học kỳ I, học kỳ II
+ họp đầu năm: nắm tình hình, trao đổi thỏa thuạn thống nhất các khoản thu
đầu năm, triển khai cách đánh giá học sinh theo thông tư 22.
+ Họp CMHS toàn trường, nắm và báo cáo tình hình học tập của Học sinh,
nếu các yêu cầu quy định của nhà trường, thông qua các khoản đóng góp.
+ Họp định kỳ học kỳ I, học kỳ II, kiểm điểm lại hoạt động của hội, đề xuất
ý kiến phối hợp cùng nhà trường.
I.

+ Ngoài ra tham gia họp đột xuất cùng nhà trường đón tiếp các đoàn thanh
kiểm tra của ngành, hỗ trợ các PT.
2. Nội dung hoạt động
- Phân công trách nhiệm từng thành viên trong BĐD
- Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình
- Vận động học sinh ra lớp
- Quan tâm giúp đỡ học sinh nghèo
- Quan tâm đội ngũ CBGVNV nhà trường về tinh thần
- Tham dự các buổi lễ như lễ khai giảng, 20/11, sơ kết, tổng kết năm học
- Thống nhất thỏa thuận các khoản thu đầu năm có xem xét điều kiện kinh tế
nhân dân địa phương
- Tích cực hỗ trợ nhà trường tổ chức tốt lễ 20/11
- Duy trì lịch họp định kì
- Phối hợp thường xuyên với nhà trường trong việc chăm sóc gia đình học
sinh.
3. Đánh giá chung
- BĐD CMHS hoàn thành nhiệm vụ được giao
- Thường xuyên phối hợp và hỗ trợ tích cực các hoạt động của nhà trường
- Tinh thần trách nhiệm cao và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục.
+ Hạn chế:
Một số ít PHHS chưa thật sự quan tâm đến con em còn khoán trắng việc
học tập và rèn luyện cho nhà trường.
4. Công khai thu chi các khoản thỏa thuận giữa nhà trường và PHHS
STT Nội dung thu
Tổng thu
Tổng chi
Tổng tồn
1
Hỗ trợ lớp 2 buổi
690.700.000đ 688.307.855đ 2.392.145đ
2
Bảo mẫu
329.040.000đ 329.040.000đ 0đ
3
Tiền hỗ trợ mua bổ 35.750.000đ 35.750.000đ 0đ
sung vật dụng bán trú
Phương hướng hoạt động năm học 2018-2019
Nội dung hoạt động
Tổ chức hội nghị PHHS toàn trường đầu năm.
Nắm tình hình hoạt động của nhà trường, tình hình học tập của học sinh.
Đề ra kế hoạch hoạt động phối hợp hỗ trợ nhà trường tình hình học tập của
học sinh.
- Tổ chức tốt đại hội CMHS, bầu ra BĐD CMHS nhằm giải quyết các mối
liên hệ giữa nhà trường và gia đình.
- Phối kết hợp nhà trường đề nâng cao chất lượng giáo dục.
- Phân công các thành viên trong BĐD CMHS.
B.
1.
-

Tổ chức và tham dự họp định kỳ đều đặn
Thường xuyên phối hợp và tích cực hỗ trợ nhà trường trong các phong trào.
Chăm lo, quan tâm đến học sinh.
Vận động học sinh ra lớp đầy đủ.
Cùng nhà trường thống nhất các khoản thu đầu năm và thực hiện duyệt chi
đúng quy định.
- Phối hợp nhà trường sử dụng hiệu quả và đúng mục đích các khoản thu –
chi đã thỏa thuận giữa nhà trường và PHHS.
2. Kế hoạch dự kiến thu chi quỹ hội PHHS năm học 2018-2019
2.1 Bảo hiểm y tế ( bắt buộc)
Sau khi được nhà nước hỗ trợ 60% ( ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, nguồn
kết dư BHYT hỗ trợ 30%) còn đóng như sau:
- Đối với học sinh lớp 1 tuyển mới và học sinh chưa có thẻ BHYT 375.300đ
/ 15 tháng ( thẻ có giá trị từ 01/10/2018 đến hết ngày 31/12/2019)
- Các lớp khác đóng 300.240đ / 12 tháng ( thẻ có giá trị từ 01/01/2019 đến
hết ngày 31/12/2019)
- Đối với học sinh đã có thẻ BHYT rồi thì photo thẻ nộp lại cho nhà trường
để trường tổng hợp báo cáo.
Thời gian nộp tiền và lập danh sách học sinh tham gia 3 tháng năm 2018
phải trước ngày 20/09/2018. Còn tham gia năm 2019 thì nộp trước ngày
15/12/2018 về trường để trường tổng hợp nộp về BHYT trước ngày 31/12/2018.
2.2 Các khoản thu thỏa thuận
- Tiền học 2 buổi: 100.000đ/tháng/hs X 9 tháng
( dự kiến chi cho giáo viên dạy 80%, quản lý phí 5%, còn lại chi cơ sở vật chất,
trang thiết bị, hỗ trợ tiền điện)
- Tiền bán trú:
Tiền ăn: 25.000đ/ngày/HS ( chi bao gồm 1 bữa ăn trưa, tráng miệng và 01
bữa ăn xế, công nấu, nước rửa chén)
Tiền bảo mẫu: ( trông giữ HS buổi trưa) 60.000đ/tháng/HS chi cho giáo viên
trực tiếp trông giữ quản lý HS buổi trưa 70%; CBQL, y tế, BV, PV: 30%
- Tiền hỗ trợ mua dụng cụ, vật dụng phục vụ cho bán trú ( chi mua thau, rổ
rá, tô muỗng, nồi chảo, thớt… đã bị hư hỏng)
- Học sinh tham gia năm đầu tiền 100.000/1 năm/HS
- Học sinh tham gia năm thứ 2 trở lên 50.000đ/1 năm/HS
C. Cô Lê Thị Lan – Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tóm tắt kết quả dạy
và học năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018-2019
I. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018
1. về duy trì sĩ số
-

Đầu năm học có 762/405 nữ, cuối năm học có 760/401. Trong đó chuyển
đi 8/5 nữ; chuyền đến 6/1 nữ, không có học sinh bỏ học giữa chừng.
Trẻ đúng 6 tuổi vào lớp 1 : đạt 100%
2. kết quả giáo dục
Học lực: năng lực đạt 757/760=99,6%
HTCTTH: 160/160= 100%
Hạnh kiểm: 10 phẩm chất đạt 7630/7630=100%
- Tổng số học sinh được khen thưởng trong năm là:
Học sinh HTXS nhiệm vụ và rèn luyện: 241 HS
Học sinh có thành tích vượt trội được giáo viên giới thiệu tập thể lớp công
nhân: 70 HS
3. Kết quả thi đua
- 08 CSTĐCS ( 2 CSTĐ – UBND tỉnh tặng bằng khen, 08 UBND huyện
khen)
- 51/54 CBGV đạt danh hiệu lao động tiên tiến
- Chi bộ trong sạch vững mạnh
- Công đàn vững mạnh xuất sắc
- Chi đoàn thanh niên vững mạnh xuất sắc.
- Liên đội xuất sắc
- Đơn vị trường đạt lao động xuất sắc và được UBND tỉnh tặng bằng khen
4. Kết quả phong trào
+ phong trào của giáo viên
Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt 31 giáo viên. 10 giáo viên tham gia
thi cấp huyện và có 1 giáo viên đạt giải nhì, 3 giáo viên đạt công nhận tham gia
thi cấp tỉnh 1 giáo viên đạt công nhận.
Tham gia hội thi CBTV giỏi cấp huyện đạt 1 giải nhì.
Phong trao nghiên cứu khoa học, viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm có
8 đề tài được công nhận cấp huyện trong đó có 1 đề tài gửi đi tỉnh.
+ các phong trào của học sinh
- Thi trò chơi dân gian và hát dân ca cấp huyện đạt 01 giải nhì chuyền banh,
1 giải nhì nhảy bao bố, 1 giải khuyến khích thảm bay trên không.
- Thi thiếu nhi với công tác BVMT cấp huyện đạt 01 giải nhất kiến thức, giải
nhì logo.
- Thi bé đón xuân sang cấp huyện đạt 1 khuyến khích thời trang.
- Thi phụ trách sao giỏi cấp huyện đạt 01 giải nhất, 01 nhi
- Thi tìm hiểu lịch sử đảng, đoàn đội, Bác Hồ cấp huyện đạt 01 giải nhất
- Tham gia giao lưu ATGT cấp huyện đạt 01 giải 3 kiến thức, 1 giải khuyến
khích toàn đoàn.
- Kết quả kiểm tra cuối năm ( bảng tổng hợp đính kèm)

5. Công tác tổ chức học 2 buổi/ ngày và công tác bán trú
- Số học sinh học 2 buổi/ ngày: 760hs/23 lớp đạt 100%. Thực hiện đúng theo
hướng dẫn chương trình 2 buổi/ngày theo qui định, tăng cường ôn tập phụ
đạo cho học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi trong buổi học thứ 2. Linh
hoạt trong vận dụng phương pháp và hình thức tổ chức dạy học làm cho
học sinh hăng say học tập.
- Học sinh bán trú: 580hs/23 lớp. Nhà trường thực hiện thực đơn dinh dưỡng
theo phần mềm Nhật Bản đồng thời nhà trường luôn quan tâm đầu tư tạo
mọi điều kiện tốt nhất cho công tác bán trú như sắp xếp chỗ ăn, ngủ cho
học sinh, kiểm tra các suất ăn hằng ngày để đảm bảo chất và lượng.
- Nhà bếp luôn thực hiện tốt khâu vệ sinh, đảm bảo ATVSTP. Đặc biệt hằng
ngày Ban Giám Hiệu và nhân viên Y tế kiểm tra nguồn hàng nhập vào nên
trong những năm qua không có sự việc đáng tiếc xảy ra.
6. Công tác khác
- Cấp phát tiền hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh của năm học 2017-2018
là 900.000đ/1 HS . tổng số được hỗ trợ là: 18 học sinh.
Đánh giá chung:
Năm học 2017-2018 trường đạt được các chỉ tiêu đề ra về phong trào cũng
như chất lượng dạy học và là đơn vị nhiều nằm liền đạt danh hiệu Tập thể xuất
sắc được UBND Tỉnh khen tặng.
II. Phương hướng năm học 2018-2019
- Tiếp tục “ đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao chất lượng bền vững” với
phương châm hành động: “ Năng động – sáng tạo” và khẩu hiệu hành động
“ tận tâm, tận lực, tận tụy tất cả vì học sinh thân yêu”. Tiếp dục duy trì và
phát huy những kết quả đã đạt được.
- Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học
- Đội ngũ CBGV – NV: tổng số 54 (đủ)
- Về phát triển số lớp: TS 24 lớp/ 802 HS, giảm 01 lớp, tăng 42 HS.
- Số học sinh tuyển vào lớp 1 là 100%.
 Về chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2018-2019
- CBGV đạt lao động tiên tiến: 90% trở lên, đạt giáo viên giỏi các cấp.
- Phấn đấu đơn vị trường đạt đơn vị lao động xuất sắc.
- Học sinh lên lớp thẳng 99% trở lên, HTCTTH 100%
- Học sinh giỏi các cấp và tham gia các phong trào đạt kết quả, cấp huyện
đạt 30 em, cấp tỉnh đạt 4 em.
- Đặc biệt phấn đấu trong năm học này được công nhận lại trường đạt chuẩn
chất lượng cấp độ 3 theo qui định của Bộ giáo dục.
III. Hiệu trưởng thông qua một số hội thi giao lưu trong năm học.
- Hội khỏe phù đổng

Chò trơi dân gian
Nét đẹp tuổi thơ
Thời trang bảo vệ môi trường
Giải thưởng sao khuê
Tìm hiểu đoàn, đội, Bác Hồ.
Kể chuyện theo sách
Olympic Tiếng anh…
Sân chơi cuối tuần…
Hội nghị thảo luận
Sau khi nghe nội dung báo cáo của nhà trường cũng như BĐD CMHS, tất
cả PHHS tham dự buổi họp cơ bản đã nhất trí với những kết quả mà nhà trường
cùng BĐD cùng BĐDCMHS đã đạt được trong năm học qua và phương hướng
nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2018-2019
- Thống nhất các khoản tiền thu thỏa thuận giữa nhà trường và PHHS – cụ
thể như sau:
+ Tiền 2 buổi: 100.000đ/1hs/1 tháng X 9 tháng.
+ Tiền bảo mẫu: 60.000đ/ 1 hs/ 1 tháng
+ Tiền ăn: 25.000đ / 1 hs/ ngày ( gồm ăn trưa, tráng miệng, uống sữa xế
chiều, tiền ga, công nấu, nước rửa chén )
+ Tiền mua bổ sung vật dụng bán trú
100.000đ/1 hs/ 1 năm học đối với học sinh tham gia lần đầu
50.000đ/1 hs/ 1 năm học đối với học sinh tham gia năm thứ 2 trở lên.
* Ý kiến PHHS:
- Tiền hỗ trợ mua bổ sung dụng cụ bán trú 100.000đ/1 hs/ năm là nhiều
quá.
- Cần quan tâm hơn đến VSAT thực phẩm.
V. Hiệu trưởng giải trình ý kiến
- Ý kiến thứ nhất:
Vật dụng bán trú của trường đã sử dụng 8 năm rồi nên hư hỏng rất nhiều.
Trước khi đưa ra mức thu thỏa thuận nhà trường đã căn cứ vào tình hình
thực tế để mua bổ sung những vật dụng cần thiết nhất phục vụ cho công tác
bán trú nhằm đảm bảo ATTP cho học sinh ( có bảng dự trù cụ thể)
- Ý kiến thứ hai:
Nhà trường thành lập ban tự quản về công tác bán trú. Hàng ngày phân
công Ban giám hiệu, cán bộ y tế kiểm tra thực phẩm nhập vào ( có nguồn
gốc, hạn sử dụng…) lưu mẫu thức ăn sống, thức ăn chính nên trong nhiều
năm qua vẫn đảm bảo tốt về ATTP không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.
VI. Bầu Ban đại diên cha mẹ học sinh của trường
IV.

Sau khi thảo luận bầu chọn. Hội nghị thống nhất những ông bà có tên sau
đây nằm trong BĐD CMHS năm học 2018-2019:
1- Ông nguyễn Hữu Trung
2- Bà Vũ Thị Hoài
3- Bà Phạm Thị Hải Yến
Cuộc họp kết thúc 17 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản đã được thông qua. Nhất
trí 100%
Đại Diện CMHS

Đại Diện Trường

Thư Ký

