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KẾ HOẠCH
Học kỳ II - Năm học 2018-2019
Căn cứ và kế hoạch năm học 2018-2019;
Trên cơ sở những kết qủa đã đạt được trong học kỳ I và những tồn tại đã
nêu trong báo cáo sơ kết học kỳ I. Trong học kỳ II cần tập trung thực hiện một
số nhiệm vụ trọng tâm sau:
I. Nhiệm vụ trọng tâm
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch đã đề ra trong năm học, phấn đấu hoàn
thành tốt các chỉ tiêu đã đăng ký. Tiế p tu ̣c duy trì thực hiện có hiệu quả lớp linh
hoạt, công tác bán trú.
- Thực hiê ̣n chương trình ho ̣c kỳ II từ ngày 31/12/2018- 24/5/2019.
- Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và
giảng dạy.
- Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động đã triển khai: “ Hai không với 4
nội dung” “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”, “Mỗi thầy cô giáo
là tấm gương sáng tự học, tự sáng tạo”, “Xây dựng Trường học thân thiện, học
sinh tích cực”.
- Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn trong học kỳ 2 như ngày học sinh sinh viên (9/1), 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/19303/2/2018), ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2018), ngày giải phóng miền nam 30/4 và ngày quốc
tế lao động 1/5…
- Tiếp tục tổ chức phụ đạo học sinh chưa hoàn thành các môn và bồi
dưỡng ho ̣c sinh năng khiế u, phấn đấu từ nay đến cuối năm học, hạn chế thấp
nhất tỉ lệ học sinh chưa hoàn thành. Tiếp tục luyện tập tốt cho học sinh tham gia
các hội giao lưu cấp huyê ̣n đạt kết quả cao:
- Tham gia dự thi Trò chơi dân gian; Văn hay chữ đep, kể chuyện...
- Tiếp tục thực hiện các chuyên đề đã triển khai. Duy trì dạy và học theo
đúng chương trình quy định, đảm bảo theo chuẩn kiến thức kỹ năng, thưc hiện
tốt quy định về soạn giảng, về dạy học linh hoạt và lồng ghép GDMT, giáo dục
biến đổi khí hậu vào các môn học; giáo dục kĩ năng sống; cùng em trải nghiệm
sáng tạo….
- Tăng cường công tác thanh kiểm tra, dự giờ thăm lớp. Hoàn thành đánh
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giá xếp loại giáo viên tiểu học theo quyết định 14 của Bộ GD- ĐT.
- Hoàn thành Sáng kiến kinh nghiệm, tổ chức chấm vòng trường, xếp loại
và gửi về PGD vào cuố i tháng 01/2019.
- Duy trì tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp như: Sinh hoạt Đội, Sao nhi
đồng, các hoạt động XH, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khoẻ… Triển khai
phong trào nuôi heo đất giúp bạn vượt khó, phong trào kế hoạch nhỏ; cây mùa
xuân...nhân dịp tết nguyên đán. Tổ chức tốt công tác phát triển Đội viên mới ở
khối lớp 3.
- Rà soát, cặp nhật đầy đủ số liệu vào hồ sơ lưu trữ theo quy định, duy trì
tốt sĩ số học sinh, phấn đấu không để học sinh bỏ học giữa chừng. Điều tra trẻ
sinh năm 2013, nắm chắc số liệu một cách chính xác để chuẩn bị cho công tác
tuyển sinh đầu cấp năm học 2019-2020.
- Duy trì tố t công tác bán trú, đảm bảo VSATTP, quan tâm đế n khẩu vị,
chất lượng khẩu phần ăn của học sinh.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học, công khai minh bạch,
kịp thời các chế độ chính sách của CBGVCNV. Có kế họach xét chọn, cử giáo
viên tham gia các lớp học tại chức, chuyên tu để nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ khi có kế hoạch của ngành.
- Tham mưu với chi bộ với Đảng uỷ để làm tốt công tác phát triển Đảng
viên mới.
- Tích cực tham mưu đề xuất với ngành để bổ sung thêm trang thiết bị
ĐDDH hiện đại phục vụ tốt cho việc dạy và học.
- Xây dựng kế hoạch để triển khai sinh hoạt hè sau khi kết thúc năm học.
II. Một số chỉ tiêu
1. Học sinh
*Tham gia đầy đủ các hội thi do ngành tổ chức, phấn đấu:
- Hội thi trò chơi dân gian; Viết chữ đẹp, kể chuyện; Đố vui, nét đẹp tuổi
hoa, tìm hiểu Đoàn đội- Bác Hồ cấp huyện, …mỗi hội thi đạt 2-3 giải.
* Kết quả giáo dục:
- Học sinh nghỉ, bỏ học: 0%;
- Tỷ lệ HS lên lớp thẳng: 99%
- Tỷ lệ HS chưa hoàn thành môn học dưới 1%.
- Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.
2. Giáo viên
- 100% giáo viên tham gia thao giảng, dự giờ để học tập, trao đổi kinh
nghiệm trong giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
- 100 % CBGV đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định.
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- Tham gia các phong trào khác có kết quả.
- Sáng kiến kinh nghiệm: phấn đấu đạt Cấp trường 20 bản cấp huyện 10
đến 12 bản, cấp tỉnh từ 2-3 bản.
- Tự làm ĐDDH có chất lượng: 1 cái /GV toàn trường 37 cái.
- Sử dụng ĐDDH thường xuyên và đạt hiệu quả.
Phấn đấu đến cuối năm học trường đạt đơn vị xuất sắc – UBND tỉnh tặng
bằng khen, 7 tổ đạt tiên tiến, 85-90% CBGVNV đạt lao đô ̣ng tiên tiến, CSTĐCS
đạt theo tỷ lệ quy định.
III. Biện pháp thực hiện
- Tập trung tuyên truyền, vận động CBGV- CNV nêu cao tinh thần tự
giác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Tăng cường công tác thanh kiểm tra, cũng như dự giờ, thăm lớp nắm
tình hình dạy và học để có hướng chỉ đạo kịp thời.
- Cải tiến hình thức sinh hoạt, hội họp để tập trung nâng cao chất lượng,
tránh hình thức.
- Tăng cường phụ đạo học sinh chưa hoàn thành môn học, bồi dưỡng học
sinh năng khiếu ở các tổ lớp.
- Duy trì các hoạt động ngoài giờ lên lớp bằng nhiều hình thức để tăng
cường giáo dục truyền thống cho HS và tạo sự thoải mái cho các em để góp
phần nâng cao chất lượng học tập.
- Duy trì các phong trào thi đua, có sơ, tổng kết, khen thưởng kịp thời.
- Tham mưu với hội khuyến học, ban dại diện CMHS, các mạnh thường
quân để hỗ trợ kinh phí hoạt động và khen thưởng GV và HS.
- Đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách cho CBGVCNV, thực hiện tốt quy
chế dân chủ trong đơn vị.
Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm của học kỳ II năm học 2018-2019
của Trường TH An Bình B. Đề nghị các bộ phận, tổ khối cụ thể hoá kế hoạch
này thành kế hoạch của bộ phận mình và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra
một cách nghiêm túc, đạt kết hiệu quả./.
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