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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2022 

   I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/ 2022  

   - Thực hiện đúng quy chế chuyên môn, tổ chức dự giờ, kiểm tra lớp. 

   -  Xây dựng bồi dưỡng cho 03 giáo viên dự thi  và cả ba đều đạt danh hiệu GVCN 

lớp giỏi cấp thành phố, 01 giáo viên được chọn dự thi cấp tỉnh. 

   - Tổ chức tốt cho giáo viên các trường khác về dự thi GVCN lớp giỏi cấp thành 

phố. 

   - Tuyên truyền, vận động HS tự nguyện tham gia các cuộc thi Trạng nguyên Tiếng 

Việt, Đấu trường VioEdu và IOE. 

   - Tổ chức tập huấn Học thông qua chơi, An toàn giao thông cho CB-GV trường. 

   - Tổ chức tốt công tác bán trú, tiết đọc thư viện, ngoại khóa: bơi lội, đá bóng.  

   - Giáo viên vận động HS hoàn thành số định danh cá nhân đạt kết quả cao. 

   - Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời- chuyển đổi số năm 2022. 

   - Tiến hành thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục. 

     - Phối hợp Trạm y tế Phường 8 tiêm vắc xin phòng dịch bệnh bạch hầu, uốn ván 

cho 230 HS lớp 2. 

   - Chi trả lương tháng 10/2022 cho CB-GV-NV, chế độ tham gia công tác bán trú, 

dạy bơi. 

    - Tham gia giải điền kinh, bơi lội và bóng đá do thành phố tổ chức, đạt 04 Huy 

chương Vàng, 02 huy chương Bạc, 01 huy chương Đồng, trường đạt giải Nhất toàn 

đoàn bậc tiểu học. 

    Tồn tại: 

    - Còn nhiều HS chưa hoàn thành số định danh cá nhân. 

    - Một số lớp chưa có ý thức tiết kiệm điện, nước, còn xả rác trong học khu,… 

   II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2022 

   * Chủ điểm: “Tôn sư trọng đạo” kết hợp với chương trình của Đội “Về với cội 

nguồn”. 

  * Nội dung:  Phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 

20-11. 

     1.Chuyên môn: 

   Tuần 9 (từ ngày 31/10 đến ngày 05/11/2022) 

   - Dạy và học tuần 9 theo Kế hoạch thời gian năm học. 

   - Dự giờ, kiểm tra nền nếp các lớp. 
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  -  Dự thi nội dung báo cáo biện pháp Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp 

thành phố.  

   - Sinh hoạt chuyên môn, triển khai các thông tư, văn bản mới ban hành; thao giảng, 

chuyên đề,… 

  Tuần 10 (từ ngày 07/11 đến ngày 12/11/2022) 

   - Dạy và học tuần 10 theo Kế hoạch thời gian năm học. 

   - Dự giờ, thăm lớp. 

   - Ngày 07/11: Nộp Báo cáo biện pháp dự thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp 

tỉnh. 

    - Ngày 09/11/2022 (8h): Hiệu trưởng và giáo viên dự thi dự khai mạc Hội thi Giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh tại Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau. 

   Tuần 11 (từ ngày 14/11 đến ngày 19/11/2022) 

   - Dạy và học tuần 11 theo Kế hoạch thời gian năm học. 

   - Từ 12/11 đến 18/11/2022 Giáo viên dự thi nội dung Báo cáo biện pháp Hội thi 

Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh tại trung tâm GDTX tỉnh. 

   - Dự giờ, kiểm tra nền nếp các lớp, tổ chức thao giảng, chuyên đề. 

   - Thực hiện hồ sơ tự đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục. 

   Tuần 12 (từ ngày 21/11 đến ngày 26/11/2022) 

   - Dạy và học tuần 12 theo Kế hoạch thời gian năm học. 

   - Dự giờ, kiểm tra nền nếp các lớp. 

   - Xây dựng, bồi dưỡng giáo viên dự thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh. 

   - Sắp xếp, tạo điều kiện cho giáo viên nơi khác về dự thi Giáo viên chủ nhiệm lớp 

giỏi cấp tỉnh. 

  - Thực hiện hồ sơ tự đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục. 

  Tuần 13 (từ ngày 28/11 đến ngày 03/12/2022) 

   - Dạy và học tuần 13 theo Kế hoạch thời gian năm học. 

   - Dự giờ, kiểm tra nền nếp các lớp. 

   - Xây dựng, bồi dưỡng giáo viên dự thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh. 

   - Sắp xếp, tạo điều kiện cho giáo viên nơi khác về dự thi Giáo viên chủ nhiệm lớp 

giỏi cấp tỉnh. 

  - Thực hiện hồ sơ tự đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục. 

2. Hành chính- CSVC và các hoạt động khác 

 a-Công tác tổ chức, hành chính 

  - Hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông 

năm 2022. 



3 

  

  

  

  - Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên các trường về dự thi Giáo viên chủ nhiệm 

lớp giỏi cấp tỉnh. 

  - Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, giáo dục kĩ năng sống cho học 

sinh: bơi lội, bóng đá, đọc sách Thư viện… 

   - Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam (văn nghệ, 

nền nếp, học tập,…), khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích. 

  - Tham mưu cho Ban đại diện CMHS và UBND phường 8 tổ chức ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20-11. 

  - Rà soát, bổ sung, cập nhật hồ sơ cá nhân vào phần mềm quản lí công chức, viên 

chức, hoàn thiện số định danh cá nhân. 

  - Triển khai tiêu chuẩn Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo Nhân dân cho Tuyên truyền, giáo 

dục GV-HS  thực hiện tốt quy định về dạy thêm, học thêm;... 

  - Tham gia Hội thao ngành Giáo dục chào mừng ngày NGVN (ngày 12/11: Kéo co) 

  - Họp xét nâng bậc lương thường xuyên đợt 4 năm 2022 và nâng lương trước thời 

hạn đợt 2 năm 2022. 

  - Cán bộ, giáo viên lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, tự hoàn thiện các tiêu 

chuẩn theo chức danh nghề nghiệp và chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. 

  - 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,... 

   -  Đón Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về khảo sát thực hiện chương trình 

GDPT, thực hiện Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND và các khoản thu đầu năm. 

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

   - Dự trù kinh phí chi quý IV/2022, lên kế hoạch chi 3 tháng cuối năm 2022. 

   - Chi trả lương, phụ cấp và các chế độ khác cho CB-GV tháng 11/2022. 

   - Duyệt chi, tổng hợp các quỹ tháng 11/2022, quyết toán quý III/2022. 

   - Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (cơ sở vật chất) trường học. 

   - Thường xuyên KT vệ sinh trường lớp; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng 

chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay, chân, miệng 

III. DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2022 

    - Ôn tập chuẩn bị kiểm tra định kì cuối học kì I. 

    - 8h ngày 30/11 (thứ tư): Họp báo tháng 12/2022 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  
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