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Phường 8, ngày 01 tháng 12  năm 2022 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 NĂM 2022 

   I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/ 2022  

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

giờ, kiểm tra lớp. 

    -  Xây dựng bồi dưỡng cho 01 giáo viên dự thi GVCN lớp giỏi cấp  tỉnh. 

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

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

lội, đá bóng, 72 HS tham gia vẽ tranh “Chiếc ô tô mơ ước”,… 

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

nền nếp, hoa học tốt,…). 

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

Việt Nam 20-11 trang trọng, đúng ý nghĩa. 

     - Tuyên truyền về ‘ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao 

thông năm 2022”. 

     - Tạo điều kiện, động viên HS tập luyện tham gia dự thi  điền kinh, bơi lội và 

bóng đá học sinh tỉnh Cà Mau năm 2022. 

    - Đã kiểm tra xong công tác phổ cập GDTH, GD THCS năm 2022. 

    - Nhận đồ dùng, thiết bị dạy học lớp 2. 

    - Mua thêm 10 bộ bàn ghế làm việc, 06 bảng chống lóa và 04 ti vi phục vụ hoạt 

đồng dạy và học từ nguồn kinh phí hoạt động năm 2022. 

    -  Tiếp 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. 

    - Xét đề nghị nâng bậc lương thường xuyên đợt 4 năm 2022 cho 8 CB-GV và nâng 

lương trước thời hạn đợt 2 năm 2022 cho 05 CB-GV. 

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

   Tồn tại: 

   - Còn 18 HS chưa hoàn thành số định danh cá nhân. 

   - Một số GV chưa thông tin kịp thời đến phụ huynh. 

   - Một số lớp xếp hàng chưa ngay ngắn, còn xả rác trong học khu,… 

   II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2022 

   * Chủ điểm   Yêu đất nước Việt Nam, kết hợp chủ điểm: Cháu yêu chú bộ đội. 

      Ngày cao điểm 13/12: Ngày truyền thống tỉnh Cà Mau. 

                               22/12: Ngày Quốc phòng toàn dân.  

   * Nội dung giáo dục 
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       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 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. 

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

giỏi cấp tỉnh. 

  - Ngày 02/12: Tổ chức cho HS dự thi IOE cấp trường. 

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

 Tuần 14 (từ ngày 05/12 đến ngày 10/12/2022) 

   - Dạy và học tuần 14 theo Kế hoạch thời gian năm học. 

   - Dự giờ, kiểm tra nền nếp các lớp. 

   - 14h30 ngày 05/12/2022: Hiệu trưởng và GV dự thi dự tổng kết hội thi GVCN lớp 

giỏi cấp tỉnh tại Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau. 

   - Ngày 06/12: Tổ chức cho HS dự thi chung kết cấp Quốc gia “Trạng nguyên Toàn 

tài”. 

   - Sinh hoạt chuyên môn, triển khai các văn bản mới ban hành;… 

  Tuần 15 (từ ngày 12/12 đến ngày 17/12/2022) 

   - Dạy và học tuần 15 theo Kế hoạch thời gian năm học. 

   - Dự giờ, thăm lớp.   

  - Các tổ CM họp thống nhất đề cương ôn tập HKI, trình Phó HT chuyên môn duyệt 

(Môn tiếng Anh: Giáo viên ra đề, cô Phượng duyệt; môn Toán, Tiếng Việt, Toán,  

Khoa học, Lịch sử và Địa lí: Tổ trưởng CM ra đề, Phó HT chuyên môn duyệt). 

   - Phó Hiệu trưởng có kế hoạch kiểm tra hồ sơ, sổ điểm, thực hiện số hóa hồ sơ, sổ 

sách trong nhà trường. 

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

 Tuần 16 (từ ngày 19/12 đến ngày 24/12/2022) 

   - Dạy và học tuần 16 theo Kế hoạch thời gian năm học. 

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

   - Chuẩn bị kiểm tra định kì cuối học kì I. 

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

   Tuần 17 (từ ngày 26/12 đến ngày 31/12/2022) 

   - Dạy và học tuần 17 theo Kế hoạch thời gian năm học. 

   - Dự giờ, kiểm tra nền nếp các lớp. 
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  -  Chuẩn bị kiểm tra định kì cuối học kì I. 

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

2. Hành chính- CSVC và các hoạt động khác 

 a-Công tác tổ chức, hành chính 

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

sinh; tổ chức cho HS lớp 4 tham quan Nhà trưng bày của BCH Quân sự tỉnh Cà Mau. 

  - Thường xuyên bổ sung, cập nhật thông tin cá nhân vào phần mềm quản lí công 

chức, viên chức, hoàn thiện số định danh cá nhân. 

  - Phối hợp với Phòng khám Medic- Thanh Vũ tổ chức khám mắt miễn phí cho HS. 

  - Cán bộ, giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch. 

  - Chuẩn bị kiểm kê tài sản cuối năm, kê khai tài sản theo quy định. 

  - Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân: Thi sáng 

tạo nghệ thuật, trang trí lớp,…). 

 - Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ, báo cáo công tác kiểm tra về Phòng GD&ĐT.  

 -  Kiểm tra văn bằng, chứng chỉ mới của CB-GV, cập nhật hồ sơ quản lí viên chức. 

 - 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. 

 - Dự toán kinh phí ngân sách năm 2023. 

 - Chi trả lương, phụ cấp và các chế độ khác cho CB-GV tháng 12/2022. 

 - Tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh trường lớp, tuyên truyền giáo 

dục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, thực hiện uống nước sạch, 

không ăn quà vặt, phòng chống dịch bệnh. 

    - Tuyên truyền, vận động HS tham gia bảo hiểm y tế năm 2023 (402.300đ/HS), 

đăng nộp chậm nhất ngày 20/12/2022. 

     III. DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2023 

     - Ôn tập, tổ chức kiểm tra định kì cuối học kì I. 

     - 8h ngày 29/12 (thứ năm): Họp báo tháng 01/2023 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  

 

 

 

 

 


