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KẾ HOẠCH 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 

 

PHẦN THỨ NHẤT 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018 

A. Những kết quả đã đạt được 

I. Kết quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua 

Nhà trường đã chỉ đạo 100% cán bộ, giáo viên và nhân viên nghiêm túc thực 

hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh 

việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong 

trào thi đua  “Dạy tốt, học tốt”  đưa các nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, 

cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào “Xây dựng 

trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành các hoạt động tự giác, thường xuyên 

trong nhà trường. 

- 100% các nhóm, lớp có cảnh quan, môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp - 

an toàn - thân thiện; 

  - Đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện các cuộc 

vận động: 100% cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong nhà trường có phẩm 

chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm cao, có lương tâm nghề nghiệp, không vi 

phạm đạo đức nhà giáo, tích cực tự học tự bồi dưỡng nâng cao nhận thức, tư tưởng 

chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng sáng tạo, đổi mới trong giảng 

dạy, chăm sóc trẻ. 

 * Đối với các cuộc vận động  

 - Nhà trường xếp loại:  tốt. 

 - 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên xếp loại: tốt. 

 * Phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực được 

đánh giá xếp loại: Khá 

II. Phát triển mạng lưới trường, lớp; tăng tỷ lệ huy động trẻ 
  * Tổng số nhóm, lớp: 13. Trong đó: 

- Nhóm trẻ: 3 nhóm. Huy động trẻ ra nhà trẻ: 109/228 cháu đạt tỷ lệ 47,8%, 

vượt so với kế hoạch là 5,43%;  

 - Mẫu giáo: 10 lớp. Huy động trẻ ra lớp 359/359 cháu đạt tỷ lệ 100%, Số lớp 

Mẫu giáo 5 tuổi: 03 lớp. Huy động 125/125 cháu đạt tỷ lệ 100% 

III. Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi  

 -  Duy trì, giữ vững kết quả PCGDMNTENT đã đạt được; 

- Nhà trường đã phối hợp với trường Tiểu học và THCS làm tốt công tác điều 

tra phổ cập trên địa bàn toàn xã, sử dụng phần mềm phổ cập - xóa mù chữ và thực 

hiện lập các loại hồ sơ phổ cập theo quy định. 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 

24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Phổ cập giáo dục, Xóa mù chữ, Thông tư số 

07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về điều 
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kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn Phổ cập 

giáo dục, Xóa mù chữ; 

- Mua sắm bổ sung các trang thiết bị tối thiểu còn thiếu, thay thế thiết bị hư 

hỏng trong quá trình sử dụng. Bảo quản, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị hiện 

có; 3/3 = 100% lớp 5 tuổi, có đủ trang thiết bị tổi thiểu theo Văn bản hợp nhất số 

01/VBHN-BGDĐT; 

 - Thực hiện nghiêm túc việc chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính 

sách đối với giáo viên Mầm non theo hướng dẫn liên ngành của Sở GD&ĐT, Sở Tài 

chính và Sở Nội vụ. 

IV. Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ 

1. Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện 

Chương trình GDMN 

 - Chỉ đạo các nhóm, lớp nghiêm túc thực hiện nội dung sửa đổi, bổ sung của 

chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT với 13/13 

nhóm lớp, đạt tỷ lệ 100%. Có 3/3 lớp mẫu giáo 5 tuổi sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ 

em để hỗ trợ thực hiện Chương trình GDMN; 

 - Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc nội dung các 

chuyên đề: Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm; Giáo dục an toàn giao 

thông; giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả và ứng dụng CNTT; giáo dục phòng ngừa ứng phó với biến đổi khí hậu trong 

trường mầm non; giáo dục về tài nguyên và môi trường, biển, hải đảo vào chương 

trình mẫu giáo 5 tuổi.  Tổ chức các hoạt động  lấy trẻ làm trung tâm lồng ghép các 

nội dung phù hợp. Tích cực dự giờ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung 

chương trình. Các cơ sở GDMN thực hiện đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng 

quy định của Chương trình GDMN; 

 - Tổ chức tốt Cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 

trong các cơ sở GDMN” cấp trường với 100% nhóm, lớp tham gia. Thi cấp huyện 

trường xếp thứ 14/24 trường. 

 2. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ 

 - Nhà trường thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ trong công tác đảm bảo an 

toàn cho trẻ. Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về 

thể chất và tinh thần cho trẻ khi tới trường; 

 -  Nhà trường tham gia tập huấn về công tác phòng  chống cháy nổ và cứu nạn 

cứu hộ (Có 6 người được cấp chứng chỉ đã được huấn luyện nghiệp vụ PCCC; trong 

đó  lãnh đạo,5 giáo viên, nhân viên); 

 -  Công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ được trú 

trọng, không để xảy ra tai nạn và ngộ độc thức ăn, tai nạn thương tích; đảm bảo vệ 

sinh môi trường, vệ sinh trong và ngoài nhóm, lớp sạch sẽ. 

 3. Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe 
- Trường có 2/2 bếp ăn được Trung tâm Y tế huyện công nhận bếp đạt tiêu 

chuẩn VSATTP; 

- 100% trẻ đến trường được theo dõi tình trạng dinh dưỡng và theo dõi khám sức 

khỏe theo chuyên khoa định kỳ.  

- Trẻ nhà trẻ được theo dõi 109/109 trẻ tỷ lệ 100%. 
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     + Tỷ lệ trẻ SDD thể nhẹ cân: 3/109 trẻ, chiếm tỷ lệ: 2,75%, giảm so với đầu 

năm 3,22% so với cùng kỳ năm trước 1,59%; 

     + Tỷ lệ trẻ SDD thể thấp còi: 3/109 trẻ , chiếm tỷ lệ: 2,75%, giảm so với đầu 

năm 3,22% so với cùng kỳ năm trước 0,14%; 

     + Số trẻ được theo dõi cân nặng theo chiều cao: 106/109 trẻ, đạt tỷ lệ 

97,24%. Tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì: 0 trẻ; 

   - Trẻ mẫu giáo được theo dõi 359/359 trẻ tỷ lệ 100%. 

    + Tỷ lệ trẻ SDD thể nhẹ cân: 11/359 trẻ, chiếm tỷ lệ: 3,06%, giảm so với đầu 

năm 3,84% so với cùng kỳ năm trước 0,86%;  

    + Tỷ lệ trẻ SDD thể thấp còi: 12/359 trẻ, chiếm tỷ lệ: 3,34%. giảm so với đầu 

năm 3,56% so với cùng kỳ năm trước 0,64%; 

   + Số trẻ được theo dõi cân nặng theo chiều cao: 348/359 trẻ, đạt tỷ lệ 96,93%. 

Trẻ thừa cân béo phì: 0. 

-  Nhà trường nghiêm túc thực hiện tính khẩu phần ăn theo quy định. 

- Tổ chức tốt khâu nuôi ăn bán trú tại trường, trú trọng công tác đảm bảo 

VSATTP trong khi chế biến, ký hợp đồng thực phẩm với các nhà cung cấp. Thực 

hiện nghiêm túc công khai tài chính ở các bếp ăn và hồ sơ, sổ sách nuôi ăn theo quy 

định. 

- Tổng số trẻ được nuôi ăn bán trú trong nhà trường: 468/468 trẻ, tỷ lệ 100%. 

Trong đó:  

+ Nhà trẻ nuôi ăn 109/109 trẻ, đạt tỷ lệ 100%.  

+ Mẫu giáo nuôi ăn  359/359 trẻ, đạt tỷ lệ 100%.  

Mức ăn của trẻ là 12.000 đồng/trẻ/ngày (không tính chất đốt). Không có ngộ độc 

thực phẩm, dịch bệnh xảy ra tại nhà trường; 

4. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục mầm non và xây dựng mầm non 

đạt chuẩn quốc gia 

* Công tác kiểm định chất lượng giáo dục 

  - Nhà trường thực hiện nghiệm túc việc triển khai tự đánh giá chất lượng giáo dục 

trong trường MN theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn đánh 

giá chất lượng giáo dục trường mầm non. Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo 

dục phù hợp với điều kiện của địa phương.  

  - Duy trì giữ vững chất lượng toàn diện trường đạt cấp độ 3; trong đó có 26/29 

tiêu chí đã đạt trong 5 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng GD trong nhà trường.  

 * Công tác xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia 

  - Củng cố duy trì và giữ vững trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I 

theo Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ GDĐT về 

việc Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục 

nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn, từng bước phấn đấu đạt các tiêu chuẩn trường 

mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.  

- Tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo đẩy mạnh công tác tham mưu thu hút các 

nguồn lực đầu tư xây dựng thêm phòng học và các phòng chức năng. 

V. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dậy học 

-  Tổng số phòng học: 13. Trong đó:  

+ Kiên cố: 13/13 phòng; 

- Nhà trường có đủ bếp ăn và nguồn nước sạch cho trẻ dùng; có 13/13 = 100% 

công trình vệ sinh cho trẻ đảm bảo yêu cầu. 
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- Có 2/2= 100% sân có đồ chơi ngoài trời. 

- Trường có 13/13 nhóm, lớp đủ danh mục đồ dùng, đồ chơi theo quy định của 

Bộ GD&ĐT. 

- 100% trẻ đến trường có đủ sách vở, đồ dùng học tập. 

* Tổng kinh phí đầu tư cho GDMN là: 2.595.321.500 triệu đồng Trong đó: 

+  Ngân sách Nhà nước: 2.365.321.500 triệu đồng; 

+ Các nguồn khác: 230.000 triệu đồng; 

VI. công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên 

  - Tổng số CB, GV, NV của trường: 34 người.  

- Giáo viên: 24 người (Biên chế 17; hợp đồng gắn hạn 7 người) 

- Nhân viên: 7 người, nhân viên kế toán: 01 người (Biên chế: 01 người), nhân 

viên văn thư: 01 người. Hợp đồng nấu ăn:5 người; 

- Tỷ lệ giáo viên/lớp: 1,8; 

 - 100% CBQL, GV và nhân viên nhà trường có trình độ đạt chuẩn; 

- Cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên có trình độ trên chuẩn: 26/34 người = 

76,47%; 

- CBQL, GV nhà trường tham dự đầy đủ các lớp tập huấn của Phòng GD&ĐT;  

- 100% CB, GV, NVtham dự tập huấn bồi dưỡng chính trị hè năm 2017, do 

Phòng GD&ĐT phối hợp với Ban tuyên giáo Huyện ủy tổ chức;  

 - Tham gia sinh hoạt chuyên môn liên trường 2 lần/năm học với 100% cán bộ, 

giáo viên, nhân viên tham gia nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn về đổi mới 

phương pháp giáo dục, làm đồ dùng đồ chơi, trang trí lớp học xây dựng môi trường 

giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ, những vấn 

đề đổi mới, những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học và những năm tiếp theo; 

- Tham gia các buổi hội họp, hội thảo, tập huấn tại địa điểm các trường mầm 

non  trong huyện để giao lưu học hỏi.  

VII. Kết quả của việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý GDMN 

- Trường mầm non đã triển khai thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch thực hiện 

nhiệm vụ GDMN năm học 2017-2018 và các kế hoạch của các bộ phận khác; thực 

hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học. Kiểm tra công tác chăm sóc 

sức khỏe cho trẻ, kiểm tra đột xuât 100% các nhóm, lớp. 

 - Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy, 

thực hiện tốt việc quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ, sổ sách chuyên môn trong các cơ 

sở GDMN theo đúng quy định tại Điều lệ trường mầm non; không phát sinh thêm hồ 

sơ, sổ sách ngoài quy định. 

- Tổ chức tốt Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường kết quả cụ thể: 

+ Tổng số giáo viên: 24 người; 

+ Trong đó số giáo viên đủ điều kiện tham dự Hội thi 19 người;  

+ Số giáo viên Nhà trẻ tham dự Hội thi 6, số giáo viên Mẫu giáo tham dự Hội thi 

13 người. Đạt loại giỏi: 16/19 người, đạt 84,2%. Loại khá: 3/19 người = 15,78%; 

+ Tổng kinh phí đầu tư là 1600.000 đồng. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài sản, tài chính trong đơn vị. 

VIII. Công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế 

- Nhà trường thực hiện tốt công tác XHHGD, đảm bảo quy trình. Tranh thủ sự 

quan tâm của các tổ chức xã hội, lòng hảo tâm của các cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ 

trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các nhóm, lớp; 
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- Nhà trường có kế hoạch tổ chức cho CB, GV tham quan, học tập, chia sẻ kinh 

nghiệm hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, tạo môi trường giáo dục giữa các cơ sở 

GDMN trong huyện; 

IX. Công tác truyền thông về giáo dục mầm non 

 - Nhà trường tổ chức tốt các cuộc họp Ban đại diện cha mẹ trẻ, tuyên truyền về 

các kiến thức nuôi con theo khoa học, cách chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe 

trẻ độ tuổi mầm non; 

 - Trường làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương tu sửa bổ sung 

CSVC; phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ GDMN trong năm học. 

B. Đánh giá chung 

I. Kết quả nổi bật 

 - Năm học 2017-2018 tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non xã 

Đạo Lý đã triển khai thực hiện tốt các nội dung kế hoạch năm học 2017-2018 mà nhà 

trường đã đề ra.   

- Công tác phổ cập giáo dục và phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi  được tiếp tục 

thực hiện, duy trì và giữ vững các điều kiện và các tiêu chuẩn của phổ cập. Tỷ lệ huy 

động trẻ ra lớp và số trẻ đến trường được nuôi bán trú tăng so với cùng kỳ năm trước và 

tăng so với đầu năm học ở nhà trẻ, mẫu giáo;  

- Nghiêm túc thực hiện chương trình GDMN theo TT 28/2016/TT-BGDĐT; 

- Giáo viên tích cực làm thêm nhiều đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các hoạt động 

của cô và trẻ. 100% nhóm lớp tham gia thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm 

trung tâm”; tham dự hội thi cấp huyện theo kế hoạch. 100% giáo viên đủ điều kiện tham 

gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường; 

- Nhà trường tổ chức nuôi ăn cho trẻ đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và 

VSATTP, không có tai nạn thương tích, dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm xảy ra ở nhà 

trường; 

- BLĐ nhà trường luôn luôn chỉ đạo sát sao phong trào, nắm vững tình hình hoạt 

động của các nhóm, lớp, có các giải pháp hỗ trợ nhóm, lớp tháo gỡ những khó khăn 

trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.  

      2. Khó khăn, hạn chế 

- Điều kiện kinh tế của địa phương còn khó khăn nên việc đầu tư tu sửa cơ sở 

vật chất và mua sắm trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác giảng dạy của nhà 

trường còn hạn chế. 

- Tiêu chuẩn ăn của trẻ mới đạt mức trung bình, việc xây dựng thực đơn cho trẻ 

ăn trong các nhà bếp chưa đa dạng, phong phú. 

- Kinh phí phục vụ cho hoạt động còn hạn hẹp, lương của giáo viên, nhân viên  

hợp đồng ngắn hạn chưa đảm bảo để yên tâm công tác. 

PHẦN THỨ HAI 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019 

          A. Những căn cứ xây dựng Kế hoạch 

          I. Căn cứ pháp lý 

Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo 

dục;  
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Căn cứ Công văn số 3945/BGDĐT-GDMN ngày 31tháng 8 năm 2018 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2018-

2019; 

Căn cứ Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam; 

Căn cứ Công văn 1521/SGDĐT-GDMN ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hà Nam về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non 

năm học 2018-2019; 

  Căn cứ công văn số: 763/PGDĐT-MN ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Phòng 

GD&ĐT Lý Nhân về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm 

học 2018-2019; 

  Căn cứ vào tình hình thực tế của trường Mầm non xã Đạo Lý năm học 2018-

2019. 

Trường mầm non xã Đạo Lý xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 

2018-2019 cụ thể như sau: 

II. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, của nhà trường 

1. Đặc điểm tình hình học sinh, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất 

a. Quy mô, mạng lưới trường lớp 

 Năm học 2018-2019 nhà trường có 13 nhóm lớp. Trong đó: 

+ Nhà trẻ: 3 nhóm. Trẻ ra lớp là 63/233 cháu = 27,03%. 

+ Mẫu giáo: 10 lớp. Số trẻ điều tra là : 350/351 cháu. Trẻ mẫu giáo ra lớp là 

350/350 cháu = 100% (Trong đó có 20 cháu đi học trái tuyến, 17 cháu đến học trái 

tuyến). 

b. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên 

 - Tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên: 32 đ/c, biên chế: 21 đ/c; hợp đồng 

ngắn hạn 12 đ/c 

+ Trong đó: CB quản lý: 3 người 

Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 22 người đạt 1,8 GV/lớp. 

Nhân viên nuôi: 5 người; nhân viên KT: 1 người ; nhân viên văn thư :1 người 

+ Trình độ chuyên môn đạt chuẩn là 32/32 = 100%,  

+ Trình độ trên chuẩn 27/35 = 84,37%. ĐH: 11 đ/c; CĐ: 17 đ/c ; TC: 5 

- Tổng số Đảng viên: 15/32 đạt tỷ lệ 46,87% 

c. Cơ sở vật chất 

- Tổng số phòng học: 13 phòng;   

Trong đó: 

+ Kiên cố: 13/13 phòng  

- Toàn trường có 13/13 công trình vệ sinh; 2/2 = 100% bếp ăn đảm bảo theo 

nguyên tắc 1 chiều; có 2 sân chơi, trong đó có 2/2 = 100% sân chơi có đồ chơi ngoài 

trời. 

2. Thuận lợi 

- Nhà trường được sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành, Hội cha mẹ học 

sinh đã tích cực  hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tạo điều kiện thuận lợi cho 

nhà trường tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc giáo dục. 
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- Kết quả chăm sóc giáo dục trẻ trong nhiều năm qua luôn được trú trọng. 

Trường có nhiều năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. 

- Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, có tinh thần đoàn kết cao. 

100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn, nhiều giáo viên có năng lực trong giảng dạy, 

đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. 

3. Khó khăn 

- Nhà trường còn thiếu một số phòng học và phòng chức năng. 

- Trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi của một số nhóm trẻ và lớp mẫu giáo 3 tuổi 

còn thiếu. 

- Kinh phí phục vụ cho hoạt động của nhà trường còn hạn hẹp. 

- Năng lực của đội ngũ không đồng đều, một số giáo viên cao tuổi việc linh hoạt 

sáng tạo trong giảng dạy, tiếp cận với công nghệ thông hạn chế. 

B. Nội dung kế hoạch 

I. Nhiệm vụ chung 

Năm học 2018-2019, trường Mầm non xã Đạo Lý thực hiện có hiệu quả Kế 
hoạch hành động của ngành Giáo dục. Tăng cường nền nếp, dân chủ, kỷ cương trong 
nhà trường; đổi mới công tác quản lý; tập trung triển khai thực hiện có chất lượng 
chương trình GDMN sau chỉnh sửa; đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo 
quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm”. Đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể chất, tinh thần 
cho trẻ. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. 
Quan tâm trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật học hòa nhập. Đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chăm sóc, giáo 
dục trẻ và bồi dưỡng giáo viên; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên 
đáp ứng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. 

II. Nhiệm vụ cụ thể 

1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua 

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường triển khai thực hiện có 

hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi 

đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, các nội dung của cuộc vận động "Mỗi thầy, 

cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây 

dựng trường học thân thiện, trẻ tích cực”. 

- Chỉ tiêu 

+ 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nghiêm túc thực hiện  

cuộc vận động “ học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 

thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, chấp 

hành nghiêm túc nề nếp, kỷ cương của ngành. 

+ 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký phấn đấu không vi phạm đạo đức 

nhà giáo, thực hiện tốt cuộc vận động “mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức 

tự học và sáng tạo”. 

Đánh giá xếp loại cuối năm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc thực 

hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua:  

+ Xếp loại tốt: 25/32 = 78,12%; 

+ Xếp loại khá 7/32 = 21,88%. Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên xếp loại 

đạt yêu cầu. 
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+ 100% các nhóm, lớp đăng ký thực hiện tốt các nội dung phong trào thi đua: 

“xây dựng trường học thân thiện, trẻ tích cực”; Trường đăng ký đạt tốt 5/5 nội dung 

của phong trào. 

+ Phấn đấu giữ vững danh hiệu đơn vị văn hoá cấp huyện. 

-  Biện pháp 

        + Chỉ đạo CB, GV, NV tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW 

ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường rèn nề nếp, kỷ cương, đạo đức nghề nghiệp, 

thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, lương tâm nghề nghiệp của cán bộ, giáo 

viên, nhân viên. Tạo cơ hội, động viên khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp 

luật và đạo đức nhà giáo. Lồng ghép có hiệu quả nội dung các cuộc vận động với các hoạt 

động cụ thể của nhà trường nhằm rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong mẫu mực, lối 

sống lành mạnh, tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên; nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong đơn vị. Thực hiện tích hợp nội 

dung học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 

GDMN. Thực hiện nghiêm túc nền nếp, dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm 

trong nhà trường;  

+ Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, 

tiếp tục thực hiện nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương 

đạo đức, tự học và sáng tạo” và tiêu chuẩn xây dựng trường học thân thiện, trẻ tích 

cực, đưa các nội dung thành các hoạt động thường xuyên, tự giác trong đơn vị;  

+ Tiếp tục tăng cường các giải pháp xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an 

toàn, thân thiện; đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống qua các trò chơi dân 

gian, làn điệu dân ca…lồng ghép vào các hoạt động giáo dục, các hoạt động lễ hội 

phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, địa phương và Chương trình chăm sóc, 

giáo dục; tăng cường giáo dục hình thành ở trẻ các phẩm chất mạnh dạn, tự tin trong 

mọi hoạt động, thân thiện với mọi người xung quanh, lễ phép trong giao tiếp, ứng xử; 

- Tích cực tham gia các hoạt động do địa phương tổ chức, thực hiện tốt phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phong trào xây dựng nông thôn 

mới tại địa phương. 

+ Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản hướng 

dẫn về xây dựng môi trường văn hóa trường học. 

2. Quy hoạch, phát triển mạng lưới trường, lớp; tăng tỷ lệ huy động trẻ 

- Chỉ tiêu 

+ Củng cố và duy trì 13 nhóm, lớp trong trường 

Trong đó: có 3 nhóm trẻ (3 nhóm 24-36 tháng) và 10 lớp mẫu giáo. (4 lớp 3-4 

tuổi; 3 lớp 4-5 tuổi; 3 lớp 5-6 tuổi). 

+ Phấn đấu nhà trẻ huy động ra lớp đạt 48% 

+ Mẫu giáo huy động 100% 

+ 100% trẻ đến trường được học 2 buổi/ngày. 

- Biện pháp 

- Thực hiện Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2013 của UBND 
tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo Hà Nam đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030 về vấn đề quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp đáp 
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ứng nhu cầu của trẻ tới trường. Quản lý nhà trường chủ động tham mưu với UBND xã 
thực hiện đề án phát triển giáo dục mầm non phù hợp với tình hình thực tiễn của địa 
phương. Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục tăng cường nguồn kinh phí đầu tư mua 
sắm trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các nhóm trẻ và các lớp mẫu giáo 
đảm bảo yêu cầu tối thiểu trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể về tỷ lệ huy động trẻ ra lớp, giao chỉ tiêu cho từng 
giáo viên để thực hiện. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho các cấp 
các ngành, gia đình và cộng đồng về chủ chương, mục đích, ý nghĩa của công tác 
chăm sóc, giáo dục tại trường mầm non. 

- Tăng cường huy động trẻ trong độ tuổi đến lớp, ăn bán trú tại trường. Tạo điều 
kiện chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe cho trẻ hạn chế trẻ suy dinh dưỡng, trẻ béo phì. 

- Chỉ đạo điều tra nắm chắc số trẻ trong độ tuổi; xây dựng kế hoạch phát triển 

năm học 2018 - 2019; trên cơ sở thực tế đáp ứng nhu cầu ra lớp của trẻ theo nguyện 

vọng của cha mẹ trẻ, phù hợp với cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên; tăng cường huy 

động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đến trường mầm non. Quan tâm huy động trẻ khuyết tật 

đến trường và tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật;  

- Chỉ đạo CB, GV, NV thực hiện nghiêm túc việc lên kế hoạch bồi dưỡng 

thường xuyên cá nhân. 

3. Củng cố, nâng cao chất lượng PCGDMNTNT 

- Chỉ tiêu 

- Duy trì và giữ vững xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm 
tuổi. 

+ Các lớp 5 tuổi đều có phòng học kiên cố, đảm bảo diện tích, có đủ đồ dùng 
trang thiết bị tối thiểu để thực hiện chương trình giáo dục mầm non. 

+ 3/3 lớp mẫu giáo 5 tuổi có bộ thiết bị dạy học tối thiểu, đạt 100 % 

+ Giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi có đủ về số lượng, có trình độ trên chuẩn, 
có phẩm chất đạo đức, có sức khỏe tốt, có năng lực chuyên môn, biết linh hoạt sáng 
tạo, biết vận dụng CNTT trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. 

+ Huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp và được học 2 buổi/ngày theo chương trình 
giáo dục mầm non do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành, sử dụng Bộ chuẩn phát triển 
trẻ em để hỗ trợ thực hiện chương trình GDMN đảm bảo chất lượng tốt cho trẻ vào 
học lớp 1. 

-  Biện pháp 

- Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 
của cấp ủy đảng và chính quyền địa phương để triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị 
định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Phổ cập giáo 
dục, xoá mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng 
Bộ GDĐT Quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra 
công nhận đạt chuẩn phổ cập GD-XMC. 

- Thực hiện tốt việc điều tra trẻ em tại địa bàn thôn xóm, nắm bắt cụ thể số liệu 
trẻ  trong độ tuổi chuyển đi, chuyển đến trong năm. Triển khai cập nhật số liệu, thực 
hiện báo cáo, khai thác dữ liệu PCGDMNTENT trên hệ thống thông tin điện tử quản 
lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.  
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- Củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng các điều kiện và tiêu chuẩn phổ cập 
GDMNTENT; Làm tốt công tác điều tra, lập hồ sơ phổ cập, quy trình công nhận phổ 
cập giáo dục mầm non đối với trẻ 5 tuổi.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho các cấp, 
các ngành, gia đình và cộng đồng về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của phổ cập giáo 
dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. 

- Phân công giáo viên có năng lực phụ trách lớp mẫu giáo 5 tuổi. 

- Rà sát lại toàn bộ cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi của các lớp để 
có kế hoạch mua sắm bổ sung, ưu tiên đủ cho 3 lớp mẫu giáo 5 tuổi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, phối kết hợp giữa các ban ngành, đoàn 
thể, hội cha mẹ học sinh đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết 
bị đồ dùng dạy học, tạo điều kiện về mọi mặt đảm bảo tốt các tiêu chuẩn phổ cập giáo 
dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. 

- Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra đánh giá kết quả công tác phổ cập GDMN 
cho trẻ em năm tuổi vào cuối năm học. 

4. Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ 

a) Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ 

- Chỉ tiêu 

+ 100% trẻ đến trường được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần. 

+ 2/2 bếp ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

+  Nhà trường không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. 

+ Trường có 10/32 cán bộ, giáo viên được tập huấn và cấp Giấy chứng nhận về 

nghiệp vụ Phòng chống cháy chữa cháy; 

- Biện pháp 

+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch triển khai Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 

17/7/2017 của Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân 

thiện, phòng, chống bạo lực học đường (sau đây gọi là Nghị định 80/2017/NĐ-CP); 

Chỉ thị số 505/CT-BGDĐT ngày 20/02/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường 

các giải pháp xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về 

thể chất và tinh thần cho trẻ trong cơ sở GDMN;  

+ Thực hiện và tổ chức kiểm tra, đánh giá các nhóm, lớp trong việc thực hiện 

các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống 

bạo lực học đường (Nghị định 80/2017/NĐ-CP); xây dựng trường học an toàn, 

phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở GDMN (Thông tư số 13/2010/TT-

BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT). Quán triệt, tuyên truyền, nâng 

cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và cha mẹ trẻ 

trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân 

thiện, môi trường “học bằng chơi, chơi bằng học” cho trẻ tại các nhóm lớp; kịp thời 

phát hiện các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ và chỉ đạo có biện pháp khắc 

phục, đặc biệt quan tâm giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra; xử lý nghiêm theo 

thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức và cá 

nhân để xảy ra mất an toàn đối với trẻ; 

+ Cử CB, GV, NV tham gia tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu 

nạn cứu hộ do Phòng Giáo dục phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ công an tỉnh Hà Nam tổ chức. 
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+ Thường xuyên kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ 

chơi, kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những yếu tố nguy cơ gây mất an toàn để 

đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động. 

b) Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc nuôi dưỡng và chăm sóc sức koer 

cho trẻ  

- Chỉ tiêu 

+ 100% bếp ăn  của nhà trường được cấp Giấy chứng nhận bếp ăn đạt tiêu chuẩn 

vệ sinh an toàn thực phẩm. Không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh tại đơn vị; 

+ 100% bếp ăn có hợp đồng thực phẩm 

+ Phấn đấu đạt 98,6% trở lên đối với trẻ nhà trẻ và 99,7% trở lên đối với trẻ mẫu 

giáo (riêng trẻ 05 tuổi 100%) đến trường được tổ chức nuôi ăn bán trú, với mức ăn 

13.000 đồng/ngày/trẻ; 

+ Thực hiện tính khẩu phần ăn cho trẻ theo quy định; 

+ 2/2 bếp thực hiện bếp 1 chiều 

+ 100% trẻ đến trường được khám sức khoẻ định kỳ ít nhất 01 lần/năm học, 

được đánh giá tình trạng dinh dưỡng theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng;  

+ Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và suy dinh dưỡng thể thấp còi từ 

3,0% trở lên so với đầu năm học; hạn chế trẻ thừa cân béo phì; 

- Biện pháp 

+ Thực hiện đầy đủ và kịp thời chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo được 

quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ quy định 

chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với GVMN; 

+ Huy động mọi nguồn lực để duy trì, nâng cao tỷ lệ trẻ ăn bán trú và chất lượng 

bữa ăn bán trú. Quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn của trẻ tại đơn vị; 

+ Thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ 

độc thực phẩm trong đơn vị. Tăng cường các điều kiện chăm sóc và giáo dục vệ sinh 

cá nhân, vệ sinh nhóm lớp để nâng cao sức khỏe cho trẻ; 

+ Thực hiện rà soát, cập nhật các tiêu chuẩn về dinh dưỡng theo quy định tại 

Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc 

sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo 

Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (gọi tắt 

là Thông tư số 28); Quyết định số 777/QĐ-BGDĐT ngày 14/3/2017 của Bộ trưởng 

Bộ GDĐT về việc đính chính Thông tư số 28 vào phần mềm hỗ trợ xây dựng thực 

đơn, khẩu phần tại các cơ sở GDMN;  

+ Thực hiện tốt các biện pháp theo dõi, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch 

bệnh, phòng chống suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì cho trẻ em trong đơn vị. Thực 

hiện nghiêm túc quy định về công tác y tế trường học (Thông tư liên tịch số 

13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học). 

Đảm bảo 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh 

dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới; tăng cường các giải pháp 

giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và suy dinh dưỡng thể thấp còi so với đầu 

năm học và khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì.  Kiểm soát chặt chẽ nguồn thực 

phẩm và thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bếp 

ăn tại đơn vị.  Trú trọng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ; giữ gìn môi trường 

sinh hoạt, dụng cụ ăn uống, đồ dùng, đồ chơi của trẻ sạch sẽ để phòng chống một số 

bệnh do virut gây ra, dễ lây lan và gây nguy hiểm tới tính mạng của trẻ. Đảm bảo an 

../Tai%20xuong/Downloads/2016/TT-BGDĐT%2228/2016/TT-BGDĐT
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toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ; tiếp tục thực hiện chương trình giáo 

dục vệ sinh cá nhân cho trẻ mầm non, trú trọng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm 

non, góp phần hình thành nền nếp thói quen tốt, hành vi văn minh có lợi cho sức khỏe 

và sự phát triển lâu dài của trẻ;  

+ Chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên về chăm sóc sức khỏe và đảm 

bảo an toàn cho trẻ.  Có biện pháp tuyên truyền đến cha mẹ trẻ về chế độ dinh dưỡng 

cân đối hợp lý giúp trẻ phát triển về thể chất; phối hợp với gia đình xây dựng chế độ 

dinh dưỡng, vận động hợp lý đối với trẻ suy dinh dưỡng và trẻ thừa cân, béo phì. 

c) Đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện 

Chương trình giáo dục mầm non 

- Chỉ tiêu 

+ 100% nhóm lớp thực hiện nghiêm túc Chương trình GDMN và được tổ chức 

học 2 buổi/ ngày; 

        +100% các lớp mẫu giáo 5 tuổi sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em để hỗ trợ 

thực hiện Chương trình GDMN đảm bảo chất lượng; 

+ 100% nhóm lớp tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề "Xây dựng trường 

mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; 

+ Phấn đấu giáo viên giỏi cấp trường đạt từ 70% trở lên 

+ 100% giáo viên dự thi giáo viên giỏi cấp huyện đạt loại giỏi  

+ 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao  

+ 100% giáo viên thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nội dung giáo dục an toàn 

giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu 

quả, giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, giáo dục ứng phó với biến 

đổi khí hậu và phòng chống thảm họa thiên tai vào Chương trình GDMN; 

+ Triển khai 100% lớp mẫu giáo thực hiện thí điểm cho trẻ mẫu giáo làm quen 

với tiếng Anh 

- Biện pháp 

+ Thực hiện phát triển chương trình GDMN phù hợp với văn hóa, điều kiện địa 

phương, nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ; 

+ Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ đội ngũ CB, GV thực hiện chương trình; 

làm tốt công tác huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi, 

trang bị tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN cho CBQL và GVMN.  

+ Căn cứ kết quả thực hiện năm học 2017-2018 và tình hình thực tế trường, lớp 

có các biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm 

non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020: tiếp tục vận dụng sáng tạo xây 

dựng môi trường giáo dục trong và ngoài nhóm, lớp; đổi mới việc tổ chức hoạt động 

chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường đổi 

mới sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề trao đổi, thảo luận nhằm nâng cao năng lực đội 

ngũ trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục; tăng cường cơ hội thực hành, trải 

nghiệm, phát triển toàn diện cho trẻ; 

+ Chỉ đạo, hướng dẫn theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ làm cơ sở cho việc 

xây dựng và điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với sự phát triển của trẻ theo quy 

định của Chương trình GDMN;  

+ Thực hiện chương trình hỗ trợ cha mẹ trẻ trong việc trao đổi, tuyên truyền với 

cha, mẹ/người chăm sóc trẻ các nội dung chăm sóc giáo dục trẻ có chất lượng: cung 

cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ cho cha mẹ dưới nhiều hình thức. Xây 
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dựng, triển khai các mô hình phối hợp gia đình - nhà trường - cộng đồng trong chăm 

sóc, giáo dục trẻ; 

+  Tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân và nhân viên triển khai Chương 

trình thí điểm cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh làm cơ sở cho việc chính thức 

cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh trong năm học 2019-2020; 

+ Tạo điều kiện thuận lợi giáo dục hòa nhập có chất lượng cho trẻ khuyết tật. 

Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng 

đồng trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh 

khó khăn, giúp trẻ có cơ hội thực hiện các quyền của trẻ em và hòa nhập cộng đồng. 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách dành cho trẻ khuyết tật, giáo viên dạy trẻ 

khuyết tật. 

 5. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi 

 - Chỉ tiêu 

 + Trường có đủ phòng học đảm bảo an toàn cho trẻ; có cảnh quan môi trường 

xanh – sạch – đẹp. 

 + 100% điểm trường có bếp ăn và đảm bảo được các yêu cầu. 

 + Có đủ nước sạch cho trẻ dùng; 

 + Có đủ công trình vệ sinh đảm bảo yêu cầu; 

 + 100% sân chơi có đồ chơi ngoài trời (có ít nhất 5 loại trở lên); 

 + 94% trở lên số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 3, 4 tuổi có đủ danh mục đồ dùng, đồ 

chơi, thiết bị dạy học tối thiểu theo Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 

23/3/2015 của Bộ trưởng Bộ GDĐT - Thông tư ban hành danh mục Đồ dùng - Đồ 

chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho GDMN (kèm theo Thông tư số 

34/2013/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số thiết 

bị quy định tại danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho 

GDMN; Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ 

GDĐT). Tiếp tục trang bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học cho các lớp mẫu giáo 05 

tuổi tăng thêm và những lớp do bị hỏng trong quá trình sử dụng. 

 + 100% các nhóm, lớp bảo quản tốt, sử dụng có hiệu quả đồ dùng, đồ chơi, 

thiết bị dạy học tối thiểu đã được trang bị; tăng cường tự làm đồ dùng đồ chơi bằng 

các nguyên liệu sẵn có. 

 - Biện pháp 

 + Tiếp tục tham mưu rà soát thực trạng và nhu cầu đầu tư xây dựng, cải tạo, 

nâng cấp cơ sở vật chất, trường lớp, đáp ứng yêu cầu duy trì và nâng cao chất lượng 

PCGDMNTNT; 

 + Trú trọng xây dựng, cải tạo, sửa chữa công trình vệ sinh, nước sạch, đảm bảo 

điều kiện cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, đặc biệt ở các 

điểm trường lẻ; 

 + Chỉ đạo phát động phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi thông qua các hoạt 

động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng, đồ chơi; mua sắm bổ sung tài liệu, học 

liệu, đồ dùng, đồ chơi, phần mềm hỗ trợ công tác quản lý chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm 

bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp thực tiễn. Quan tâm chỉ đạo việc khai thác, sử 

dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi hiện có. Việc tự làm đồ dùng, 

đồ chơi cần đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức; huy động cha mẹ 

trẻ tham gia và đặc biệt tăng cường sự tham gia của trẻ trong quá trình làm đồ dùng, 

đồ chơi; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong khi sử dụng; 
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 + Tham mưu các cấp trang bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học cho trẻ; 

 + Làm tốt công tác huy động các nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất, trang 

thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu học tập vui chơi của trẻ. 

 6. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non 

 - Chỉ tiêu 

 + 100% CBQL và GV có trình độ đạt chuẩn trở lên (trong đó đạt tỷ lệ trên 

chuẩn 84,37%);  

 + 100% CBQL được đánh giá theo chuẩn Hiệu trưởng đạt từ loại khá trở lên; 

 + 100% GV được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp đạt từ loại khá trở lên; 

 + 100% CBQL, GV và nhân viên không vi phạm pháp luật và đạo đức nhà 

giáo; 

  + 100% CBQL và GV, NV ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả trong 

công tác quản lý, chăm sóc và giáo dục trẻ; 

 + 100% CBQL và GV được tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên; được tham gia 

sinh hoạt chuyên môn liên trường, giao lưu học tập ở trường bạn trong và ngoài 

huyện; 

+ 100% cán bộ quản lý có chứng chỉ tin học. 

        + 100% giáo viên biết ứng dụng công nghê thông tin vào soạn giảng. 

+ 100% các lớp được trang bị ti vi. 

        + 100% các máy vi tính phục vụ cho công tác quản lý của nhà trường có cấu 

hình cao được nối mạng internet. 

        +  Đảm bảo duy trì, cập nhật thông tin nhanh chóng kịp thời, chính xác. 

        + 100% nhân viên nuôi dưỡng được tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực 

phẩm; 

        + Trong năm học phấn đấu có ít nhất từ 1-2 giáo viên, nhân viên được kết nạp 

Đảng trong năm học. 

        - Biện pháp 

        + Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng 

Bộ GDĐT về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo;  

        + Tham mưu với các cấp từng bước thực hiện các chính sách đối với GVMN 

theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các 

chế độ, chính sách khác đối với CBQL, giáo viên và nhân viên. Tiến hành rà soát, 

đánh giá hệ thống chính sách, chế độ làm việc của GVMN, đề xuất chế độ chính sách 

phù hợp nhằm phát triển đội ngũ; 

 + Báo cáo thường xuyên, chính xác số lượng giáo viên, CBQL của nhà trường 

trên phần mềm cơ sở dữ liệu về đội ngũ nhà giáo và CBQL trong đơn vị; 

 + Tham gia bồi dưỡng tập huấn, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tình 

yêu thương và trách nhiệm bảo vệ trẻ của đội ngũ GVMN; khuyến khích giáo viên tự 

học và khai thác nguồn tài liệu, học liệu trên mạng Internet. Chỉ đạo CB,GV,NV 

tham gia sinh hoạt chuyên môn liên trường 2 lần/năm học và triển khai các buổi hội 

họp, hội thảo tại đơn vị để tạo cơ hội cho cán bộ, giáo viên, nhân viên giao lưu học 

hỏi; tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên đi học tập một số cơ sở GDMN trong 

và ngoài huyện; 

 + Triển khai thực hiện chuẩn Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp GVMN, xác 

định năng lực, nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên và CBQL đơn vị đáp ứng yêu cầu 

của các chuẩn đã được Bộ GDĐT ban hành; 



 15 

 +  Lựa chọn, xây dựng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán theo chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên;  

 + Tạo điều kiện cho giáo viên hoàn thiện các tiêu chuẩn theo yêu cầu của hạng 

chức danh nghề nghiệp; thi/xét thăng hạng và bổ nhiệm, xếp lương theo hạng chức 

danh nghề nghiệp GVMN và xếp lương đúng quy định; thực hiện tốt công tác tôn 

vinh, khen thưởng đối với những nhà giáo tiêu biểu, có đóng góp tích cực hoặc có 

thành tích đột xuất trong ngành Giáo dục và các chế độ, chính sách nhằm tạo động 

lực, điều kiện để đội ngũ nhà giáo chuyên tâm với nghề; Tham mưu với cấp trên thực 

hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 

giáo dục. Tích cực tham mưu với Phòng Giáo dục bố trí GVMN trong bối cảnh tăng 

trẻ.  

+ Tạo điều kiện cho các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán phụ trách 

công nghệ thông tin, nhân viên hành chính tham gia theo học các lớp tập huấn về các 

phần mềm hỗ trợ cho công tác quản lý và giảng dạy do Sở giáo dục và phòng giáo 

dục tổ chức . 

+  Tổ chức, thúc đẩy phong trào giáo viên tham gia thi soạn giáo án điện tử, thiết 

kế bài giảng hay 

+ Tích cực khai thác tốt các nguồn dữ liệu trên mạng internet để tích hợp lồng 

ghép sử dụng vào các môn học nhằm kích thích sự sáng tạo tăng cường khả năng tìm 

tòi khám phá ở trẻ, phục vụ cho công tác giảng dạy một cách hiệu quả. 

+ Tập trung huy động mọi nguồn kinh phí đầu tư để mua sắm mới các trang thiết 

bị phục vụ cho công tác ứng dụng CNTT. 

       + Đầu tư sửa chữa nâng cấp các trang thiết bị hệ thống máy móc, mạng internet 

để nâng cao hiệu quả sử dụng. 

+  Tổ chức ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, tổ chức ngày tết trung thu 15/8 

(âm lịch), ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho các cháu. 

- Tổ chức lồng ghép trong nội dung giáo dục hàng ngày về các ngày lễ lớn trong 

năm như: Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; ngày hành 

lập quân đội nhân dân Việt nam 22/12; ngày tết nguyên đán… 

-  Tổ chức các hội thi 

+ Tổ chức Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp trường. 

+ Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. 

+ Tổ chức sinh hoạt chuyên mon liên trường. 

+ Tham gia hội thi, hội diễn do địa phương tổ chức. 

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục 
- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập các văn bản pháp luật về 

GDMN được ban hành, Quản lý chặt chẽ các nhóm trẻ và lớp mẫu giáo, các bếp ăn 

trong nhà trường.  

- Đổi mới công tác kiểm tra nội bộ trường học, công tác pháp chế. Thực hiện 

nghiêm túc nề nếp, kỷ cương trong các hoạt động của nhà trường. Tăng cường công 

tác kiểm tra hỗ trợ chuyên môn, kiểm tra thường xuyên và đột xuất. 

- Thực hiện Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ GDĐT 

quy định kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với 

trường mầm non; 

- Thực hiện chuẩn Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp GVMN, triển khai hướng 

dẫn thực hiện đánh giá theo chuẩn. Tổ chức đánh giá đội ngũ giáo viên đảm bảo thực 



 16 

chất, hiệu quả nhằm phát huy khả năng sáng tạo của giáo viên trong hoạt động chăm 

sóc, giáo dục trẻ, tránh chạy theo thành tích; 

- Đổi mới công tác quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ, sổ sách chuyên môn trong 

nhà trường đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, tránh hình thức gây áp lực cho GV (hệ thống 

hồ sơ sổ sách theo quy định tại Điều lệ trường mầm non);  

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông 

tin trong quản lý và chăm sóc, giáo dục trẻ. Thực hiện tốt phần mềm Báo cáo 

GDMN; 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính, quy chế dân chủ trong 

đơ vị; thực hiện 3 công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 

của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Thông tư ban hành Quy chế thực hiện công khai 

đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, đặc biệt là đổi mới công tác sinh 

hoạt chuyên môn (tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề), đổi 

mới công tác quản lý trong đơn vị. 

- Làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các ban 

ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục mầm 

non. 

- Nhà trường làm tốt công tác tham mưu với các cấp xây dựng phòng học, các 

phòng chức năng và tường bao. 

- Nhà trường triển khai nghị định số: 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của chính 

phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà 

nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số: 04/2016/TT-BNV ngày 13/1/2016 

hương dẫn một số nội dung của nghị định số: 04/2015 ngày 09/1/2015 của chính phủ 

về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự 

nghiệp công lập tới 100% cán bộ, giáo viên và nhân viên trong trường. 

 8. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế  

- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các tổ chức, cá nhân và các 

nhà đầu tư nguồn lực để phát triển GDMN. 

- Xây dựng kế hoạch, chủ động tham mưu với Hội đồng giáo dục, Đảng ủy, 

chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch chỉ đạo đề ra các giải pháp, huy động các 

nguồn lực phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn và các chính sách phù hợp nhằm 

nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; Duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm 

non cho trẻ em 5 tuổi. 

- Nhà trường thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể các tổ 

chức chính trị xã hội, huy động các nguồn lực, kêu gọi sự ủng hộ của các doanh 

nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, hiện vật để tăng cường xây dựng cơ sở vật 

chất, mua sắm thêm trang thiết bị góp phần tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành 

tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ.  

- CBQL, GV tích cực tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động chăm 

sóc, giáo dục trẻ mầm non giữa các trường mầm non trong huyện.  

9. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục mầm non 

- Chỉ tiêu 

+ Cập nhật thường xuyên hoạt động của nhà trường, sử dụng có hiệu quả trang 

Website của trường; 
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+ 100% các nhóm, lớp có góc tuyên truyền về GDMN và các kiến thức nuôi dạy 

con theo khoa học. 

+ 100% các bậc cha mẹ học sinh được tuyên truyền về công tác chăm sóc giáo 

dục trẻ. 

+ 100% cán bộ, giáo viên tham gia viết bài tuyên truyền về giáo dục mầm non, 

về cách nuôi dạy con theo khoa học, công tác CSGD trẻ ở trường mầm non. 

+ Trong năm học có 2 bài tuyên truyền gửi về tổ mầm non Phòng giáo dục 

- Biện pháp 

+ Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, 

chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ GDĐT về đổi mới và phát 

triển GDMN. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thông tin, 

truyền thông về GDMN; 

 + Thực hiện chủ động trong công tác tuyên truyền, chú ý tuyên truyền về vai 

trò, vị trí của GDMN; biểu dương tôn vinh những tấm gương nhà giáo điển hình tiên 

tiến, phổ biến sáng kiến kinh nghiệm, gương người tốt việc tốt. Thực hiện công tác 

tuyên truyền theo tháng, theo các chủ đề, chuyên mục trong năm học. Định kỳ hằng 

năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về GDMN một năm 

02 lần về Phòng Giáo dục Đào tạo (qua phòng GDMN) vào cuối mỗi học kỳ; 

 + Thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN; phổ biến, 

triển khai các chủ trương, chính sách, quy định mới của ngành; phổ biến kiến thức 

khoa học về nuôi dạy con cho các bậc cha mẹ và cộng đồng bằng nhiều hình thức phù 

hợp xây dựng trang thông tin điện tử để các bậc cha mẹ trao đổi học tập về cách nuôi 

dạy con tại gia đình, phát huy ảnh hưởng của GDMN đối với xã hội, đồng thời tích 

cực huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, các bậc cha mẹ và cộng đồng cùng 

chăm lo cho GDMN. Tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức để thu hút trẻ 

khuyết tật đến trường học hòa. Nâng cao nhận thức của cha mẹ trẻ, đội ngũ và cộng 

đồng về phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ có khó khăn về các lĩnh vực phát triển. 

Tăng cường phổ biến và hướng dẫn thực hiện chính sách về giáo dục khuyết tật cho 

trẻ và cho giáo viên trong đơn vị; 

+ Nâng cao chất lượng các góc tuyên truyền tại nhóm, lớp, đảm bảo phong phú 

về nội dung, hấp dẫn về hình thức, phù hợp với nhận thức của các bậc cha mẹ. Tăng 

cường kiểm tra đánh giá việc thực hiện các nội dung, hình thức tuyên truyền ở các 

nhóm, lớp và đưa vào tiêu chí thi đua; 

+ Tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện công tác truyền thông bằng nhiều hình thức về giải pháp và kết quả phát triển 

GDMN của địa phương; 

+ Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nội dung, hình thức 

tuyên truyền ở các nhóm, lớp, đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua cuối  năm học. 

10. Về công tác kiểm tra nội bộ trường học, tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, giải quyết tố cáo phòng chống tham nhũng. 

- Nhiệm vụ  

+ Tăng cường công tác tự kiểm tra, nâng cao vai trò, trách nhiệm công tác tự 

kiểm tra trong nhà trường  

+ Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học, công tác pháp chế. Thực 

hiện nghiêm túc nề nếp, kỷ cương trong các hoạt động của nhà trường. 
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+ Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch và hướng dẫn công tác kiểm tra nội 

bộ trường học năm học 2018 - 2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo.  

+ Đẩy mạnh công tác tự kiểm tra nhằm thực hiện tốt các quy định về chuyên 

môn, nghiệp vụ công tác quản lý của nhà trường. 

+ Kiểm tra công tác quản lý của hiệu trưởng. 

+ Tự kiểm tra công tác PCGDMNTENT  

+ Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của các tổ chuyên môn, kiểm tra 

chất lượng chăm sóc, giáo dục 100% nhóm lớp. 

 + Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của CB, GV, NV trong trường cụ thể: 8/32 

người = 25,0%. Học kỳ I : 4 người; Học kỳ II: 4 người 

 + Kiểm tra chuyên đề 100% CB,GV, NV còn lại trong trường: 24/32 = 75,0%. 

Học kỳ I: 11 người; học kỳ II:13 người 

- Biện pháp 

+ Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học ngay 

từ đầu năm học thông báo số lượng và nội dung kiểm tra trước hội đồng sư phạm nhà 

trường. 

+ Thực hiện tốt công tác kiểm tra theo đúng kế hoạch. 

+  Đánh giá, xếp loại, bình xét cán bộ, giáo viên, nhân viên công khai, động viên 

kịp thời những cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt kết quả tốt. 

+ Tiếp tục đẩy mạnh triển khai hệ thống thông tin điện tử trong quản lý. Thực 

hiện nghiêm túc Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ 

GDĐT về việc ban hành Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, 

hoạt động giáo dục. Nhà trường đảm bảo báo cáo, thống kê, thông tin chính xác kịp 

thời theo đúng quy định.  

11. Công tác thi đua – khen thưởng 

-  Chỉ tiêu 

+ Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra, phấn đấu đạt 

danh hiệu thi đua trong năm học: 

+ Tập thể: 

+ Nhà trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến trường xếp thứ khoảng từ 

13 đến 15/24 trường mầm non trong huyện. 

+ Chi bộ đạt danh hiệu: Chi bộ trong sạch vững mạnh. 

+ Công đoàn đạt danh hiệu: Công đoàn cơ sở vững mạnh  

        + Cá nhân: 

+  100% giáo viên tham gia giáo viên dạy giỏi cấp trường: Phấn đấu đạt loại 

giỏi: 70,0%; Loại khá đạt: 30,0% 

+ 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

+  20/32 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đạt danh hiệu lao động 

tiên tiến 

+ 3/20 đ/c lao động tiên tiến đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 

 - Biện pháp 

+ Thực hiện nghiêm túc công tác thi đua khen thưởng theo Luật, các văn bản 

hiện hành và của phòng Giáo dục và Đào tạo.  

+ Nhà trường triển khai các văn bản về công tác thi đua tới 100% CB, GV, NV 

trong nhà trường 
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+ Xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua trong năm học, đưa ra những 

tiêu chí thi đua và mức khen thưởng cụ thể để thực hiện. 

+ Phát động phong trào thi đua đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà 

trường. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. 

+ Tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động. Chỉ đạo 100% 

cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 

trong năm học. 

+ Thực hiện tốt các tiêu chí đánh giá xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và 

đánh giá xếp loại giáo viên, khen thưởng kịp thời những cán bộ, giáo viên, nhân viên 

đạt thành tích xuất sắc trong năm học. 

III. Tổ chức thực hiện 
 Lãnh đạo nhà trường, các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn, cán bộ, giáo 

viên, nhân viên trong nhà trường căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng trên, linh 

hoạt sáng tạo trong việc vận dụng các biện pháp để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế 

hoạch chung mà nhà trường đã đề ra. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, 

vướng mắc, phản ánh kịp thời với BLĐ nhà trường để chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.   

 
Nơi nhận:   

        - Lãnh đạo phòng GD&ĐT (để báo cáo);                                                       HIỆU TRƯỞNG 

        - Công đoàn trường (để ph/h chỉ đạo);                                              

        - Tổ NT, MG, VP (để thực hiện);                                                                    

        - Lưu: VT nhà trường.                                                                                              

   

                                                                                              Vũ Thị Hằng 

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD – ĐT LÝ NHÂN 
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NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 

 NĂM HỌC 2018-2019 

 

Thời 

gian 

Nội dung công việc Ghi chú 

 

 

Tháng 

9/2018 

- Tổ chức khai giảng năm học 2018- 2019                                        

-  Báo cáo thống kê sau khai giảng. 

- Tổ chức họp cha mẹ học sinh đầu năm học 

- Chỉ đạo cân đo theo dõi sức khỏe trẻ.                                   

- Trao đổi  kế hoạch, duyệt kế hoạch  năm học.                                                                                    

- Nhập dữ liệu điều tra phổ cập vào phần mềm PCGD-XMC. 

- Triển khai nội dung hội thi GV dạy giỏi cấp trường 

- Xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn liên trường                  

- Ngày 05/9 

- Ngày 06/9 

- Từ 15-29/9   

- 10-13/9 

- Từ 20-21/9 

- Từ 26-29/9  

- Từ 23-29/9 

- Trước  30/9 

 

 

Tháng 

10/201

8 

- Đón đoàn kiểm tra chuyên môn của Sở GD&ĐT 

 

- Chỉ đạo tổ chức Hội thi GV dạy giỏi cấp trường 

- Tổng hợp số liệu thống kê, báo cáo đầu năm học.   

- Tổ chức hội nghị CB, công chức, viên chức và lao động.                                                   

- Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường.                           

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường lần 1 

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 2 giáo viên.                                            

- Kiểm tra chuyên đề 1 giáo viên, 1 nhân viên                  

- Ngày 4-5/10 

và từ 9-12/10 

- Trước 25/10 

- Trước 10/10 

- Từ 02-31/10 

- Trước 23/10 

-  Ngày 20/10  

- Trước 31/10 

- Từ 15- 31/10 

Tháng 

11/201

8 

- Tiếp tục tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường  

- Tham gia các lớp bồi dưỡng thường xuyên  của Sở 

GDĐT 

- Chỉ đạo các nhóm lớp tập văn nghệ chuẩn bị các điều 

kiện tổ chức kỉ niệm ngày nhà giáo việt Nam 20/11.    

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 1 giáo viên.                                        

- Kiểm tra chuyên đề  5 giáo viên.                                           

- Từ 01-6/11 

- Từ 26-28/11 

 

- Từ 10-20/11 

 

- Từ 12-30/11 

- Từ 15- 30/11 

 

 

Tháng 

12/201

8 

- Tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện 

- Tham dự của Sở GD&ĐT 

- Kiểm tra hồ sơ của giáo viên và nhân viên.                                                                                            

- Chỉ đạo cân đo theo dõi sức khỏe trẻ quý II (Tháng 12).        

- CB, GV tham gia dưỡng thường xuyên 

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 1 giáo viên.                                            

- Kiểm tra chuyên đề  3 giáo viên, 1 nhân viên                 

- Từ 03-28/12 

- Từ 26-28/12 

- Trước 15/12 

- Trước 13/12 

- Từ 15-28/12 

- Từ 5-31/12 

- Từ 10- 31/12 

 

 

Tháng 

01/201

9 

- Kiểm tra chất lượng học kỳ I. 

- Báo cáo thống kê học kỳ I. 

- CBQL và GV tham gia các dự lớp bồi dưỡng thường 

xuyên tại huyện 

- Sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng học kỳ II.                                                         

- Từ 02-05/01 

- Trước 10/01 

- Trước 20/1 

 

- Từ 23-31/01 

 

Tháng      

02/ 

2019 

- Chỉ đạo các nhóm, lớp vệ sinh trang trí tạo môi trường 

xanh, sạch, đẹp đón tết nguyên đán. 

 - Phát động phong trào trồng cây đầu xuân. 

- Tham dự lớp BDTX của Sở GD&ĐT 

- Từ 20-

30/01/2018 

- Từ 15-20/02 

- Từ 26-27 /02 



 21 

Thời 

gian 

Nội dung công việc Ghi chú 

- Mang hồ sơ của GV, NV về Phòng GD&ĐT kiểm tra;  

- CBQL và GV tham gia các lớp bồi dưỡng thường 

xuyên. 

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 1 giáo viên.                                            

- Kiểm tra chuyên đề 2 giáo viên, 1 nhân viên. 

- Trước 27/02 

- Tuần 1, 4/02 

 

- Từ 18- 28/02 

- Từ 6- 28/02 

 

Tháng 

3/2019 

- Chỉ đạo các nhóm, lớp tổ chức tốt các hoạt động kỉ 

niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3.  

- Chỉ đạo cân, đo theo dõi sức khỏe trẻ quý III                                        

- Sinh hoạt chuyên môn liên trường lần 2 

- CBQL và GV tham dự bồi dưỡng thường xuyên của Sở 

GD&ĐT 

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của 1 giáo viên.                                            

- Kiểm tra chuyên đề  3 giáo viên.                                          

- Ngày 8/3 

 

- Từ 10-13/3 

- Trước  30/03 

- Từ 28- 30/3 

 

- Từ 18- 28/3 

- Từ 25-29/3 

 

Tháng 

4/2019 

- Đón kiểm tra các cơ sở GDMN công lập và ngoài công 

lập của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT.   

- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ các trường và cán bộ quản 

lý                                    

- Kiểm  tra việc thực hiện nhiệm vụ của 2 giáo viên.                                      

- Kiểm tra chuyên đề  2 giáo viên.                                      

- Từ ngày 03-

5/4 và 10-12/4 

- Trước 30/4 

 

- Từ 15- 30/4 

- Từ 9-30/4 

 

Tháng 

5/2019 

- Kiểm tra chất lượng cuối năm học.                                              

- Tổng hợp thống kê cuối năm.  

- Báo cáo tổng kết, báo cáo thi đua 

 

- Đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm.                                                

- Xây dựng kế hoạch tổ chức ngày 01/06/2018; Xây dựng 

KH tổ chức giữ trẻ trong hè.      

- Tổng kết năm học 2018 - 2019.  

- Từ 10-15/5 

- Trước 08/5 

- Trước ngày 

19/5 

- Trước 30/5 

- Từ 28-30/5 

 

- 31/5 

Tháng 

6/2019 

- Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 01/06/2019.                                                             

- Tổ chức giữ trẻ trong hè. 

- Kiểm tra cơ sở vật chất trong hè.                                              

- Ngày 01/6 

- Từ 02-5/6 

- Trước 30/6 

 

Tháng 

7/2019 

- Tham mưu xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch 

huy động trẻ ra lớp 

- Chỉ đạo điều tra trẻ em từ 0 - 5 tuổi trong toàn xã.                                      

- Tham dự BDTX của Sở GD&ĐT cho cán bộ quản lý và 

giáo viên cốt cán năm học 2019-2020 

- Kiểm tra, xây dựng kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất cho 

năm học 2019-2010. 

- Đăng ký mua tài liệu năm học 2019-2020 tại Phòng 

GD&ĐT 

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh 

- Trước 10-

30/7 

- Từ 10-30/7 

- Từ 26-28/7 

 

- Từ 20-30/7 

 

- Từ 01-15/7 

 

- Từ 1/7 - 14/7 
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Thời 

gian 

Nội dung công việc Ghi chú 

Tháng 

8/2018 

- Kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất. Tu sửa bàn ghế, các 

lớp quét vôi, tổng vệ sinh trường lớp, trồng thêm cây 

xanh, chậu cảnh, tạo khuôn viên môi trường xanh, sạch, 

đẹp.  

- Giao chỉ tiêu số lượng trẻ cho từng giáo viên huy động 

trẻ ra nhóm lớp.                                                                                             

- Tham gia tập huấn bồi dưỡng thường xuyên về chuyên 

môn, học tập chính trị hè.  

- Tham dự hội nghị tổng kết năm học 2018- 2019 hướng 

dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2019- 2020 

- Chuẩn bị các điều kiện cho ngày khai giảng năm học 

mới. 

- Nhận tài liệu tại Phòng GD phát cho các nhóm, lớp 

- Từ 1-25/8 

 

 

 

- Từ 1-30/8 

 

- Trước 20/8 

 

- Trước 22/8 

 

- Ngày 18/8 

  

Từ 25/8-4/9 
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PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019 
TRƯỜNG MẦM NON XÃ ĐẠO LÝ 

 

TT Họ và tên Chức vụ TĐCM 
Nhiệm vụ được 

giao 

Ghi 

chú 

1 Vũ Thị Hằng 
Hiệu 

trưởng 
TCSPMN Phụ trách chung  

2 Nguyễn Thị Bích Lệ 
P.Hiệu 

trưởng 
ĐHSPMN 

Phụ trách chuyên 

môn 
 

3 Nguyễn Thị Hà 
P.Hiệu 

trưởng 
CĐSPMN 

Phụ trách nuôi 

dưỡng 
 

4 Quách Thị Thắm 
Nhân viên 

hành chính 
CĐKT Văn thư  

5 Đào Thị Linh Kế toán CĐKT Kế toán  

6 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên ĐHSPMN 
Chủ nhiệm lớp A5 - 

Khu A 

TT tổ 

MG 

7 Vũ Thị Như Hoa Giáo viên CĐSPMN Phụ lớp A5 - Khu A  

8 Dương Thị Thủy Giáo viên ĐHSPMN 
Chủ nhiệm lớp B5 - 

Khu A 
 

9 Nguyễn Thị Đường Giáo viên CĐSPMN Phụ lớp B5 - Khu A  

10 Nguyễn Thị Ánh Giáo viên ĐHSPMN 
Chủ nhiệm lớp C5 - 

Khu B 
 

11 Nguyễn Thị Hòa Giáo viên CĐSPMN Phụ lớp C5 - Khu B  

12 Vũ Thị Chinh Giáo viên CĐSPMN 
Chủ nhiệm lớp A4  

Khu A 
 

13 Nguyễn Thị Hoài Yến Giáo viên CĐSPMN Phụ lớp A4- Khu A  

14 Nguyễn Thị Anh Giáo viên ĐHSPMN 
Chủ nhiệm lớp B4 -  

Khu A 

TP tổ 

MG 

15 Nguyễn Thị Thúy Nga Giáo viên CĐSPMN Phụ lớp B4 - Khu A  

16 Nguyễn Thị An Giáo viên ĐHSPMN 
Chủ nhiệm lớp C4 -  

Khu B 
 

17 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên TCSPMN 
Chủ nhiệm lớp A3 -  

Khu A 
 

18 Phan Thị Hồng Huệ Giáo viên CĐSPMN 
Chủ nhiệm lớp B3 -  

Khu A 
 

19 Đào Thị Thu Hà Giáo viên CĐSPMN 
Chủ nhiệm lớp C3 -  

Khu A 
 

20 Phan Thị Kim Khánh Giáo viên CĐSPMN 
Chủ nhiệm lớp D3 -  

Khu B 
 

21 Lương Thị Huê Giáo viên CĐSPMN 
Chủ nhiệm nhóm 

A2 - Khu A 
 

22 Hoàng Thị Khanh Giáo viên ĐHSPMN Phụ nhóm A2 - Khu TP tổ 
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A NT 

23 Nguyễn Thị Thu Giáo viên CĐSPMN 
Phụ nhóm A2 - Khu 

A 
 

24 Trương Thị Hòa Giáo viên TCSPMN 
Chủ nhiệm nhóm 

B2 - Khu A 
 

25 Vũ Thị Vui Giáo viên CĐSPMN 
Phụ nhóm trẻ B2 - 

Khu A 
 

26 Trương Thị Xuân Giáo viên ĐHSPMN 
Chủ nhiệm nhóm 

C2 - Khu B 

TT tổ 

NT 

27 Nguyễn Thị Lương Giáo viên CĐSPMN 
Phụ nhóm trẻ C2 - 

Khu B 
 

28 Trần Thị Thúy Giáo viên CĐSPMN Nuôi khu A  

29 Dương Thị Khiêm 
NV  nuôi 

dưỡng 
TCNA Nuôi khu A  

30 Nguyễn Thị Huyền 
NV nuôi 

dưỡng 

Thạc sỹ 

Hóa 
Nuôi khu A  

31 Nguyễn Thị Nam Sao 
NV nuôi 

dưỡng 
CĐSPMN Nuôi khu A  

32 Phan Thị Hồng Liên 
NV nuôi 

dưỡng 
TCNA Nuôi khu B   

  

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG 
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