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PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ LÊ HỒ 
_______________________________ 

 

Số: 88/KH-THXLH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________________________ 

 

Lê Hồ, ngày 30 tháng 9 năm 2019 
 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 

NĂM HỌC 2019-2020 
________________________________ 

Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục;  

Căn cứ Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân tỉnh Hà Nam Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 

của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ công văn số1885/SGDĐT-GDTH ngày 26/9/2019 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với 

giáo dục tiểu học; 

Căn cứ Kế hoạch số 370/PGDĐT-GDTH ngày 23/9/2019 của Phòng 

GD&ĐT Kim Bảng về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020; 

Căn cứ Kế hoạch năm học 2019-2020 của Trường Tiểu học xã Lê Hồ; 

Căn cứ tình hình thực tiễn và những kết quả đã đạt được trong năm qua, 

Trường Tiểu học xã Lê Hồ xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 

2019-2020 cụ thể như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:  

 - Về đội ngũ GV: 30 GV, trong đó có 23 GV văn hóa, 2 GV Thể dục, 1 

GV Mỹ thuật, 2 GV Âm nhạc, 2 GV Tiếng Anh. 

 - Học sinh: 825 học sinh chia vào 24 lớp học: Khối 1: 5 lớp với 185 HS;  

Khối 2: 6 lớp với 201 HS; Khối 3: 5 lớp với 157 HS; Khối 4: 4 lớp với 150 HS; 

Khối 5: 4 lớp với 132 HS.  

 1. Thuận lợi: 

 100% đội ngũ giáo viên có trình độ đào tạo đạt trên chuẩn. Đội ngũ 

CBGVNV đoàn kết, luôn có ý thức học tập và rèn luyện nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nhiệt tình tham 

gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành đề ra. 

 Học sinh hầu hết đều ngoan ngoãn lễ phép biết vâng lời  thầy cô,có ý thức 

học tập. 

 Nhà trường được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT Kim 

Bảng. cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể địa phương quan 

tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà trường. 
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 Việc trang thiết bị dạy học được bổ sung một cách thiết thực, tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc dạy và học. 

 Phụ huynh HS quan tâm, tích cực trong việc phối kết hợp cùng nhà 

trường trong việc giáo dục HS cũng như việc tham gia xã hội hóa giáo dục, tạo 

điều kiện cho nhà trường trong các hoạt động.  

 2. Khó khăn:  

 Trình độ chuyên môn của giáo viên vẫn chưa đồng đều, một số giáo viên ý 

thức  phấn đấu vươn lên chưa cao, chưa tích cực đổi mới phương pháp dạy học 

kịp thời, chưa có ý thức cao trong giảng dạy nên chất lượng cũng còn hạn chế. 

 Học sinh hầu hết là con gia đình làm nông, nhiều gia đình còn khó. Một 

số phụ huynh lo làm kinh tế nên ít quan tâm đến việc học của con em, còn khoán 

trắng cho nhà trường. Với thực tế trên, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng học 

tập của học sinh cũng như công tác duy trì sĩ số. 

 II. NHIỆM VỤ NĂM HỌC 

 1. Nhiệm vụ trọng tâm:  

 Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động đổi mới căn bản và toàn diện 

giáo dục đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của 

công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. 

 Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt 

động giáo dục trong nhà trường. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng 

sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng cho học sinh 

trong nhà trường. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của 

ngành phù hợp điều kiện của nhà trường. 

 Tập trung chuẩn bị các điều kiện để triển khai Chương trình giáo dục phổ 

thông mới (2018) 

 Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ 

thông. Lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 từ năm học 2019-2020. 

 Thực hiện nội dung dạy học theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng 

chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp 

học và nâng cao chất lượng đánh giá học sinh tiểu học; vận dụng phù hợp những 

thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiên nhằm nâng 

cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học 

ngoại ngữ, tin học theo chương trình mới. 

 Nâng cao về chất lượng dạy học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong dạy học và đánh giá học sinh tiểu học; tích cực nâng cao 

hiệu quả trong công tác truyền thông. Thực hiện tốt quy chê dân chủ, nâng cao 

vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo. Khắc phục tiêu cực và bệnh 
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thành tích trong giáo dục tiếu học. 

 2. Nhiệm vụ cụ thể 

 2.1. Mục tiêu chung: 

 - Giáo viên tự học nâng cao trình độ chuyên môn thông qua các buổi sinh 

hoạt chuyên môn, chuyên đề, bồi dưỡng thường xuyên. Có ý thức thực hiện 

đúng quy định về việc sinh hoạt tổ chuyên môn, đảm bảo chất lượng. Mạnh dạn 

đề xuất các chuyên đề về dạy - học các môn học để rút kinh nghiệm trong quá 

trình thực hiện Chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học ở khối.  

 - Giáo viên thực hiện tốt quy chế dân chủ, tăng cường kỷ luật kỷ cương 

trong hoạt động dạy học, đặc biệt là trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình 

độ chuyên môn đồng thời với việc nâng cao năng lực và nghiệp vụ sư phạm 

trong giáo dục học sinh. 

 - Củng cố và phát triển giáo dục bậc tiểu học, nỗ lực hoàn thiện hóa đạo đức, 

trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con 

người Việt Nam có trình độ học vấn và những hiểu biết ban đầu về kĩ thuật và 

hướng nghiệp, để có thể tiếp tục học THCS hoặc tham gia vào cuộc sống lao động. 

 - Học sinh có tư tưởng đạo đức, lối sống phù hợp với mục tiêu giáo dục 

chung, phù hợp với lứa tuổi, có lòng yêu nước, có lí tưởng độc lập dân tộc và 

chủ nghĩa, nền văn hóa bản sắc dân tộc và giàu truyền thống cách mạng; có 

niềm tin và quyết tâm thực hiện “Công nghiệp hóa và hiện đại hóa” “Dân giàu 

nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh”: biết cư xử hợp đạo lí trong 

gia đình, bạn bè và xã hội; quý trọng lao động, ủng hộ những hành động công 

bằng xã hội; bước đầu thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ công dân; có tinh thần 

hợp tác trong học tập, lao động và sinh hoạt gia đình, nhà trường và xã hội; bước 

đầu có ý thức về năng lực mình, sống tự tin và năng động. 

 - Học sinh có học vấn, kiến thức cần thiết và tối thiểu về tự nhiên, xã hội 

và con người, gắn chặt với cuộc sống cộng đồng và thực tiễn địa phương. 

 - Học sinh có kỹ năng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết những vấn 

đề khó khăn thường gặp trong cuộc sống bản thân và cộng đồng; có kỹ năng thu 

thập thông tin; có kỹ năng giao tiếp, ứng xử với môi trường xung quanh tạo nên 

quan hệ tốt đẹp; có kỹ năng lao động kĩ thuật đơn giản, có thói quen tự học một 

cách khoa học; sử dụng thời gian hợp lí, biết thưởng thức cái đẹp trong cuộc 

sống, văn học nghệ thuật; có ham muốn hiểu biết, có kỹ năng rèn luyện thân thể, 

giữ gìn vệ sinh. 

 - Việc giáo dục nhằm hình thành và phát triển những năng lực then chốt như: 

 + Năng lực thích ứng để tự chủ, tự lập năng động và sáng tạo. 

 + Năng lực hành động, biết cách xử lí tốt những tình huống. 
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 + Năng lực cùng sống và cùng thực hiện. 

 + Năng lực tự học để tự rèn luyện và tự phát triển mọi mặt. 

 2.2. Các mục tiêu cụ thể: 

 2.2.1. Thực hiện chương trình giáo dục. 

 - Kết quả đánh giá giáo dục: 99,5% học sinh đạt mức hoàn thành và hoàn 

thành tốt nội dung các môn học. 

 - Kết quả đánh giá năng lực: 100% học sinh được đánh giá đạt và tốt các 

năng lực. 

 - Kết quả đánh giá phẩm chất: 100% học sinh được đánh giá đạt và tốt các 

phẩm chất. 

 - Kết quả khen thưởng: Trên 50% học sinh được khen thưởng. 

 - 99,5 % học sinh hoàn thành chương trình lớp học. 

 - 100% học sinh lớp 5 được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học.  

 - Phấn đấu có 100% học sinh được học 2 buổi/ngày. 

 - 100% giáo viên lựa chọn và áp dụng các thành tố tích cực của mô hình 

giáo dục mới, các phương pháp dạy học tích cực của mô hình mới vào giảng dạy. 

 - 100% lớp 1 thực hiện tốt dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 theo công nghệ GD. 

 - 100% các lớp dạy học phương pháp Bàn tay nặn bột trong các giờ học 

môn TNXH, khoa học. 

 - 100% các lớp triển khai dạy học môn Mỹ thuật theo phương pháp 

Đan Mạch.  

 - Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học chương trình Tiếng Anh thực hiện 

Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-

2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

 - 100% số lớp, GV tham gia bồi dưỡng HS năng khiếu và phụ đạo, giúp 

đỡ HS gặp khó khăn trong học tập. 

 2.2.2. Tham gia các hội thi, sân chơi 

 - 100% giáo viên tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện môn 

Tiếng Việt, Khoa học (TN&XH), Mỹ thuật đạt loại giỏi. 

 - Có HS đạt giải trong sân chơi Trạng nguyên Tiếng Việt các cấp  

 - HS tích cực tham gia các sân chơi trí tuệ, có học sinh thi Olympic môn 

học, thi giải toán trên mạng các cấp.  

 2.2.3. Công tác hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: 

 - Nắm vững những vấn đề cơ bản về HĐGDNGLL và chương trình 

HĐGDNGLL. 

 - Nắm vững cách thức thiết kế kế hoạch tổ chức HĐGDNGLL. 
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 - Thiết kế kế hoạch và tổ chức thực hiện HĐGDNGLL theo chủ điểm 

trong chương trình HĐGDNDLL, GD kỹ năng sống, Giáo dục quyền và bổn 

phận, Giáo dục môi trường, Giáo dục ATGT, … 

 - Có ý thức, trách nhiệm trong việc tổ chức HĐGDNGLL có hiệu quả. 

 - Thời gian tổ chức: Theo thời khóa biểu và theo kế hoạch cụ thể. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng “Trường học 

thân thiện, học sinh tích cực”, lựa chọn và đưa trò chơi dân gian hoặc hoạt động 

vui chơi tích cực khác vào trường trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt 

ngoại khóa và các hoạt động giáo dục ngoài  giờ lên lớp.  

 3. Một số giải pháp 

 - Trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông của Bộ, nhà trường xây 

dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp 

với tình hình thực tế của trường thông qua việc tăng cường các hoạt động thực 

hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức/giá trị 

sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh; điều chỉnh nội dung 

và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo 

tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện dạy 

học của nhà trường trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển 

năng lực học sinh; tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, 

giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học. Nội dung hoạt 

động giáo dục ngoài giờ lên lớp (4 tiết/tháng) thực hiện tích hợp các nội dung 

giáo dục Âm nhạc, Mỹ thuật, Thủ công/Kĩ thuật, phù hợp truyền thống văn hoá, 

nghề nghiệp địa phương; năng lực giáo viên và thiết bị dạy học của nhà trường. 

 - Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tại các tổ, khối 

chuyên môn trong trường và giữa các trường tiểu học; chú trọng đổi mới nội 

dung và hình thức SHCM thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học. 

Động viên giáo viên tham gia SHCM qua trang mạng thông tin “Trường học kết 

nối”. 

 - Tổ chức hướng dẫn giáo viên lựa chọn và triển khai các thành tố tích cực 

của các mô hình giáo dục tiên tiến, các phương pháp dạy học tích cực của một 

số nước trên thế giới có nền giáo dục phát triển vào giảng dạy. 

 - Tổ chức Hội thảo cấp trường mỗi học kỳ 01 lần về nội dung này. Giao 

trách nhiệm cụ thể cho từng giáo viên trong quá trình tổ chức thực hiện. 

- Thực hiện nghiêm túc Quyết đinh số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 

05/5/2006 của Bộ GD&ĐT Ban hành chương trình giáo dục phổ thông; Điều 

chỉnh nội dung giảng dạy các môn học theo Công văn 5842/BGDĐT ngày 

01/9/2011 của Bộ GD&ĐT; Công văn 4621/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 

của Bộ GD&ĐT Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện 
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hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 

2017-2018;  

- Tiếp tục triển khai phương pháp "Bàn tay nặn bột" theo hướng dẫn tại 

công văn số 3535/BGD ĐT-GDTrH ngày 27/5/2013. Chú trọng xây dựng, hoàn 

thiện các tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" trong 

nhà trường. Khuyến khích giáo viên tổ chức các giờ học cho học sinh thiết kế, 

thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện, hướng tới việc 

thành lập các phòng hỗ trợ thí nghiệm tại cụm trường. 

 - Tiếp tục triển khai dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới tại trường 

theo công văn số: 2070/CV BGD ĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc triển khai dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới ở TH và 

THCS. Giáo viên được chủ động sắp xếp bài dạy theo tinh thần nhóm các bài 

học thành các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trình 

Mỹ thuật phù hợp với tình hình thực tế, không nhất thiết phải tổ chức dạy nhiều 

tiết trong cùng một buổi. Ban lãnh đạo theo dõi, rút kinh nghiệm, hỗ trợ kĩ thuật 

kịp thời đối với các giáo viên gặp khó khăn; tạo điều kiện cho giáo viên Mỹ 

thuật sinh hoạt chuyên môn theo trường, cụm trường để giáo viên được giao lưu, 

học tập, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp. Tham gia tập huấn giáo viên 

theo "Tài liệu dạy học Mỹ thuật dành cho giáo viên tiểu học".       

 - Thực hiện có hiệu quả dạy học Tiếng Việt lớp 1-Công nghệ giáo dục 

theo điều chỉnh mới. Tổ chức hội thảo chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn cụm 

trường, trao đổi kinh nghiệm và dạy minh họa khi chuyển sang mẫu bài mới; 

thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ giáo viên trong quá trình thực hiện; phối hợp sử 

dụng kĩ thuật dạy học tích cực để tổ chức dạy học; điều chỉnh ngữ liệu phù hợp 

với địa phương; tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học nhưng không lạm dụng 

công nghệ thông tin trong quá trình dạy học; không tập trung giải nghĩa từ khi 

học sinh học ngữ âm; chú ý rèn kỹ năng nói cho học sinh.  

 - Tiếp tục thực hiện tích hợp dạy học tiếng Việt và các nội dung giáo dục 

(bảo vệ môi trường; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; sử dụng năng 

lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận trẻ em; bình đẳng giới; an toàn 

giao thông; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/ADIS;...) vào 

các môn học và hoạt động giáo dục. Việc tích hợp đảm bảo tính hợp lý, hiệu 

quả, không gây áp lực đối với học sinh. 

 - Triển khai dạy học ngoại ngữ: 

 + Triển khai chương trình Tiếng Anh theo Quyết định 2080/QĐ-TTg ngày 

22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đề án dạy 

và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025. 

 + Triển khai dạy học Tiếng Anh theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT 
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ngày 12/8/2010 về việc ban hành Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học và 

các văn bản hướng dẫn riêng: Dạy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học 

sinh, trong đó tập trung phát triển hai kĩ  năng  nghe và nói. Đa dạng hình thức 

dạy và học tiếng Anh, tạo môi trường thuận lợi cho học sinh học tiếng Anh đồng 

thời có nhiều cơ hội được thể hiện tiếng Anh. Tăng cường đánh giá thường 

xuyên, học sinh tự đánh giá, bạn đánh giá, giáo viên đánh giá, máy đánh giá,... 

trong quá trình dạy và học tiếng Anh. Đánh giá học sinh lớp 5 học chương trình 

mới (10 năm) theo Quyết định số 1479/QĐ-BGD ĐT ngày 10/5/2016 về Ban 

hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 1 theo khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho học sinh tiểu học). Bố 

trí đủ cho học sinh lớp 3,4,5 học 4 tiết/tuần.  

 + Thực hiện việc bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh đáp ứng yêu cầu giảng 

dạy môn tiếng Anh hiện nay và hướng tới việc thực hiện chương trình, sách giáo 

khoa mới.Giáo viên được bồi dưỡng thường xuyên về phương pháp dạy học, 

đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì bằng nhiều hình thức, chú trọng học 

qua mạng và tự học của giáo viên, tăng cường sinh hoạt chuyên môn cấp trường 

(hoặc cụm trường). 

 - Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh theo Thông tư số 

22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định 

đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT 

ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Thông tư 22). 

Chủ yếu nhận xét, hướng dẫn bằng lời nói trực tiếp để hỗ trợ học sinh 

vượt qua khó khăn trong các giờ học và hoạt động giáo dục, tránh thực hiện máy 

móc việc ghi chép nhận xét; giúp các cấp quản lý quy định hồ sơ hợp lý, khuyến 

khích sử dụng hồ sơ điện tử để giảm nhẹ sức lao động cho giáo viên tập trung 

vào hoạt động chuyên môn. 

Trong quá trình thực hiện, được vận dụng linh hoạt vào hoàn cảnh, điều 

kiện cụ thể của giáo viên, sĩ số lớp học; thực hiện theo khả năng cho phép trong 

việc đánh giá thường xuyên để giúp đỡ học sinh nâng cao chất lượng giáo dục. 

Chú ý sử dụng hiệu quả"Sổ tay đánh giá học sinh tiểu học". 

 - Về tài liệu dạy học:  

 Thực hiện công văn số 4329/BGD ĐT-GDTH ngày 27/6/2013 về việc 

chấn chỉnh sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy học tiếng Anh tiểu học và các 

văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam; chịu trách nhiệm hướng 

dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát về kết quả học tập của học sinh. 

- Đối với lớp dạy học 2 buổi/ngày: Xây dựng kế hoạch dạy học 2 

buổi/ngày trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu: 
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+ Thời lượng tối đa 7 tiết/ngày. 

+ Dạy học các môn học bắt buộc, các môn học tự chọn; tổ chức cho học 

sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu 

lạc bộ, hoạt động ngoại khoá,… Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo 

viên để hoàn thành nội dung học tập tại lớp, nghiêm cấm giao bài tập về nhà cho 

học sinh. 

+ Kêu gọi phụ huynh, cộng đồng, đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài 

lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong hoạt động tổ chức dạy 

học 2 buổi/ngày. 

Trên đây là kế hoạch chuyên môn năm học 2019-2020 của trường Tiểu 

học xã Lê Hồ. Tập thể cán bộ giáo viên nhà trường cùng nhau quyết tâm phấn 

đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019-2020./. 

Nơi nhận:   

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo); 

- CBQL,GV nhà trường; 

- Lưu VT.                                                       

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

       
Lê Anh Kiên 

 


