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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2023 

   I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/ 2022  

    - Thực hiện đúng kế hoạch thời gian năm học, quy chế chuyên môn; tổ chức dự 

giờ, kiểm tra lớp. 

    -  Xây dựng cho 01 giáo viên tham gia dự thi và đạt danh hiệu Giáo viên chủ 

nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh. 

    - Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, có 06 giáo viên đạt giải, xét chọn 

04 giáo viên dự thi cấp thành phố. 

   - Có 06 học sinh được vinh danh cuộc thi IOE cấp  trường và 11 em được vinh 

danh cấp tỉnh. 

   - Tổ chức tốt công tác bán trú, tiết đọc thư viện và các hoạt động ngoại khóa: bơi 

lội, đá bóng,... 

    - Phối hợp công ty CPGDĐT Minh Khôi tổ chức cuộc thi Rung chuông Vàng. 

     - Tổ chức cho HS lớp 4 tham quan Nhà truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân 

tỉnh Cà Mau. 

    -  Phát động giáo viên, học sinh tham gia các cuộc thi đạt kết quả cao: 02 HS đạt 

giải Nhì và giải Khuyến khích cuộc thi vẽ tranh Chiếc ô tô mơ ước; 02 HS đạt giải 

Nhì và giải Khuyến khích cuộc thi Vẽ tranh theo sách do Thư viện tỉnh và Phòng 

GDDT tổ chức; 48 GV và 498 HS tham gia cuộc thi An toàn giao thông cho nụ 

cười trẻ thơ. 

    - Có 02 lớp tham gia cuộc thi Tài năng nhí chào mừng Tết nguyên đán Quý Mão. 

    - Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân (thi sáng tạo 

nghệ thuật, trang trí lớp học, nền nếp, hoa học tốt,…). 

     - Tham gia giải  điền kinh, bơi lội và bóng đá học sinh tỉnh Cà Mau năm 2022, 

đạt 03 huy chương Vàng cá nhân- đồng đội  và 02 huy chương Đồng cá nhân. 

    -  Tiếp Đoàn kiểm tra của Sở GDĐT về kiểm tra, nghiệm thu việc tiếp nhận đồ 

dùng dạy học, trang thiết bị dạy học lớp 2. 

       - Tuyên truyền, vận động HS tham gia bảo hiểm y tế năm 2023, có 1624 HS 

tham gia, 118 HS thuộc đối tượng khác, đạt 100%. 

     - Thường xuyên tu sửa cơ sở vật chất, xin xây dựng nhà vệ sinh giáo viên; mua 

thêm hệ thống camera phục vụ công tác quản lí, bảo vệ cơ sở vật chất. 

    - Chi trả lương tháng 12/2022, truy lĩnh thâm niên, phụ cấp ngoài trời và các chế 

độ khác cho CB-GV-NV. 

   Tồn tại: 

     - Một số HS còn mua quà bánh, xả rác trong học khu, chưa đội nón bảo hiểm,... 
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     -  Nền nếp một số lớp chưa tốt: Một số em phát ngôn chưa chuẩn mực, xếp hàng 

ra vào lớp chưa ngay hàng,… 

   II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2023 

   * Chủ điểm  

       - Lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng 03/02. 

       - Giữ gìn gìn nền văn hóa dân tộc. 

       - Em yêu quê hương, vì màu xanh quê hương. 

       - Ngày học sinh- sinh viên 09/01. 

   * Nội dung giáo dục 

       Giáo dục truyền thống yêu nước, chiến đấu anh dũng của nhân dân và quân đội 

ta, phát động thi đua thực hiện tốt nội quy, nền nếp giảng dạy và học tập. 

     1.Chuyên môn: 

    Tuần 18 (từ ngày 02/01 đến ngày 07/01/2023) 

   - Dạy và học tuần 18 theo Kế hoạch thời gian năm học. 

   - Kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh học kì I. Duyệt hồ sơ sổ sách. 

  - Thực hiện kiểm tra nội bộ, đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục. 

  - Tiếp tục động viên, khuyến khích HS tham gia các cuộc thi Trạng nguyên Tiếng 

Việt, IOE và VioEdu. 

 Tuần 19 (từ ngày 09/01 đến ngày 14/01/2023) 

   - Dạy và học tuần 19 theo Kế hoạch thời gian năm học. 

   - Duyệt hồ sơ sổ sách. Báo cáo theo quy định. 

  -Tiếp tục động viên, khuyến khích HS tham gia các cuộc thi Trạng nguyên Tiếng 

Việt, IOE và VioEdu. 

  - Báo cáo kết quả học kì I, xây dựng Kế hoạch học kì II. 

  Thời gian từ ngày 16/01 đến ngày 18/01/2023 

   - Ôn tập, dạy bù. 

  Từ ngày 19/01/2023 (28 Tết) đến ngày 29/01/2023 (08 Tết) học sinh nghỉ Tết 

Quý Mão. 

2. Hành chính- CSVC và các hoạt động khác 

 a-Công tác tổ chức, hành chính 

  - Họp phụ huynh  các lớp vào ngày 07/01/2023. 

 - Bình bầu, xếp loại thi đua học kì I. Triển khai Kế hoạch học kì II. 

  - Bổ sung, cập nhật thông tin cá nhân vào phần mềm quản lí viên chức. 

  - Cán bộ, giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch. 
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  - Tổ chức kiểm kê, thanh lí kê tài sản theo quy định. 

 - Xét đề nghị phụ cấp thâm niên quý 1 năm 2023. 

 - Phối hợp với BCH công đoàn thăm chúc tết CB-GV về hưu. 

 - Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, bơi lội, bóng đá,… 

b-CSVC, tài chính, thiết bị, thư viện 

 - Tiếp tục tổ chức tiết đọc thư viện, mua sắm thêm vật dụng cho HS đọc sách,... 

 - Thường xuyên kiểm tra CSVC, trang thiết bị, sửa chữa kịp thời các hư hỏng. 

 - Quyết toán quý 4 năm 2022, dự toán kinh phí ngân sách năm 2023. 

 - Chi trả lương, phụ cấp và các chế độ khác cho CB-GV tháng 01-02/2023. 

 - Thường xuyên kiểm tra, trang bị thêm hệ thống phòng cháy chữa cháy, chú ý 

phòng ngừa tai nạn về điện. 

 - Tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh trường lớp, thực hiện uống 

nước sạch, không ăn quà vặt, phòng chống dịch bệnh. 

     III. DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2023 

     - 8h ngày 02/02 (thứ năm): Họp báo tháng 02/2023 tại Trường TH Nguyễn Tạo.  

Nơi nhận: 
- BCH Công đoàn trường (để phối hợp); 

- Các tổ CM, tổ VP (để thực hiện); 

- Lưu: VT. 

 HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

 


