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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3 NĂM 2023 

   I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2023  

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

kiểm tra lớp. 

    - Tổ chức cho CB-GV tham dự hội thảo giới thiệu SGK lớp 4, nghiên cứu, họp xét đề 

xuất lựa chọn SGK lớp 4 từ năm học 2023-2024. 

    -  Động viên, khuyến khích HS tham gia các cuộc thi Trạng nguyên TV, IOE và 

VioEdu. 

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

   - Tất cả giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên năm 2022 theo kế hoạch. 

   - Báo cáo nhu cầu sửa chữa, đầu tư mới cơ sở vật chất. 

   - Phối hợp BCH Công đoàn tổ chức tốt Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kì 2023-2028. 

    - Tập luyện, tham gia giải bóng chuyền nam chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ do 

Phòng GD&ĐT thành phố Cà Mau tổ chức. 

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

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

   - Hỗ trợ Trạm y tế phường 8 tiêm vắc xin bạch hầu- uốn ván  cho HS lớp 3 (đã tiêm 

296, chưa tiêm 32). 

  - 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. 

   - Tiếp tục thực hiện  thu- chi hoạt động bán trú theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND 

ngày 09/10/2020 của HĐND tỉnh Cà Mau và Nghị định 60/2021/NĐ-CP. 

       - Họp xét đề nghị nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung 

đợt 1 năm 2023 cho 08 viên chức, nâng phụ cấp thâm niên quý 1 năm 2023 cho 35 viên 

chức. 

       - Triển khai quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt 

khung năm 2022 cho 08 viên chức, nâng lương trước hạn đợt 2 năm 2022 cho 05 viên 

chức, cập nhật Phương án chuyển xếp chức danh nghề nghiệp theo Thông tư 

02/2021/TT-BGDĐT cho CB-GV. 

   3- Tồn tại 

   - Nền nếp một số lớp (xếp hàng, vệ sinh,...) chưa tốt. 

   - Một số giáo viên chưa đầu tư tốt cho tiết dạy, ngày giờ công chưa đảm bảo. 

  II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2023 

 * Chủ điểm  

  - Kỉ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26-3. 
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  - Kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. 

* Nội dung giáo dục 

  - Giáo dục truyền thống của Phụ nữ Việt Nam và truyền thống của Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh. 

  - Nâng cao chất lượng dạy và học. 

  - Đẩy mạnh việc kiểm tra thực hiện tốt nền nếp, kỉ cương và nội quy. 

  - Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp. 

  1. Chuyên môn 

  Tuần 24 (từ 27/02 đến 04/3/2023) 

  - Thực hiện tuần 24 theo kế hoạch thời gian năm học. 

  - Dự giờ, thăm lớp. Triển khai việc thẩm định sáng kiến năm học 2022-2023. 

   - Nộp hồ sơ dự thi GVGG cấp thành phố (DS dự thi, GCN, Biên bản, Kết quả đánh giá 

chuẩn NN). 

  - Ngày 03/3: Tổ chức cho HS thi IOE cấp tỉnh. 

 - Rà soát các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia, đề xuất cấp trên hỗ trợ, xây dựng. 

 - Tiếp tục thực hiện  kiểm định chất lưọng giáo dục theo kế hoạch. 

 - 7h ngày 05/3: Sáu GV coi thi HS giỏi lớp 9 vòng 2 tại Trường TH Nguyễn Tạo. 

 - Tiếp tục thực hiện  kiểm định chất lưọng giáo dục theo kế hoạch. 

Tuần 25 (từ 06/3 đến 11/3/2023) 

  -  Thực hiện tuần 25 theo kế hoạch thời gian năm học. 

  -  Dự giờ, KT lớp. Tổ chức kiểm tra định kì giữa học kì II.  

  - Động viên, khuyến khích HS tham gia cuộc thi Trạng nguyên TV, IOE và VioEdu. 

  - Tiếp tục thực hiện  kiểm định chất lượng giáo dục theo kế hoạch. 

  Tuần 26 (từ 13/3 đến 18/3/2023) 

   -  Thực hiện tuần 26 theo kế hoạch thời gian năm học. 

   - Dự giờ, KT lớp, tổ chức chuyên đề, thao giảng, sinh hoạt chuyên môn.  

   - Phó HT chuyên môn, giáo viên hoàn thành hồ sơ dự thi Báo cáo biện pháp giáo dục. 

   - Động viên, khuyến khích HS tham gia cuộc thi Trạng nguyên TV, IOE và VioEdu. 

HS được chọn dự thi Trạng Nguyên TV dự kì thi Hội (cấp tỉnh). 

   - Nộp hồ sơ địa điểm thi (TKB, Lịch BG từng GV, PCCM, thời gian học từng tiết). 

   - 8h ngày 14/3: Hiệu trưởng, Phó HT chuyên môn và 04 giáo viên dự khai mạc Hội thi 

GVDG cấp thành phố tại Trường TH Nguyễn Tạo. 

  - Ngày 18/3: Tổ chức thi viết chữ đẹp giáo viên và học sinh cấp trường. 
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  - Tiếp tục thực hiện  kiểm định chất lượng giáo dục theo kế hoạch. 

  Tuần 27 (từ 20/3 đến 25/3/2023) 

   -  Thực hiện tuần 27 theo kế hoạch thời gian năm học. 

   - Động viên, khuyến khích HS tham gia cuộc thi Trạng nguyên TV, IOE và VioEdu. 

   -  Dự giờ, KT lớp, tổ chức chuyên đề, thao giảng.  

   - Xây dựng bồi dưỡng giáo viên dự thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. 

   - Ngày 20/3: Tổng hợp, thẩm định sáng kiến của CB-GV năm học 2022-2023. 

   - Tiếp tục thực hiện  kiểm định chất lượng giáo dục theo kế hoạch. 

   - Đón Đoàn kiểm tra của Phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT. 

 Tuần 28 (từ 27/3 đến 01/4/2023) 

   -  Thực hiện tuần 28 theo kế hoạch thời gian năm học. 

   -  Dự giờ, KT lớp, tổ chức chuyên đề, thao giảng.  

   - Xây dựng bồi dưỡng giáo viên dự thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. 

   - Ngày 28/3: Nộp hồ sơ thẩm định sáng kiến NH 2022-2023 về Phòng GD&ĐT. 

   - Động viên, khuyến khích HS tham gia cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt, IOE và 

VioEdu. 

   - Đón Đoàn kiểm tra của Phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT. 

   - Tiếp tục thực hiện  kiểm định chất lượng giáo dục theo kế hoạch. 

 2- Hành chính- CSVC và các hoạt động khác 

   a-Công tác tổ chức, hành chính 

   - Ngày 04/3: Phối hợp BCH Công đoàn tổ chức thi bóng chuyền hơi chào mừng ngày 

Quốc tế Phụ nữ. 

   - Phối hợp với BCH Công đoàn bầu bổ sung, kiện toàn Ban thanh tra nhân dân. 

   - Kiểm tra, nhắc nhở GV thực hiện đúng các quy định về dạy thêm, học thêm. 

   - Phát động viên chức tham gia Hội thi sáng tạo kĩ thuật tỉnh Cà Mau năm 2023. 

   - Thực hiện tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo kế hoạch. 

   - Tiếp tục tuyên truyền về Luật giao thông, kiểm tra, nhắc nhở phụ huynh đậu xe đón 

con em đúng nơi quy định, tổ chức sắp xếp cho HS ra về khoa học,… 

    - Tiếp tục tham gia giải bóng chuyền nam chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 do 

Phòng GD&ĐT thành phố Cà Mau tổ chức (14h ngày 04/3/2023). 

    - Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và ngày thành lập Đoàn 

26-3: Thi bóng đá (ngày 11-12/3), ném bóng (ngày 20-25/3), nền nếp. 

    - Tổ chức các hoạt động ngoại khóa bơi lội, bóng đá, tiết đọc thư viện,... 

   b-CSVC, tài chính, thiết bị, thư viện 
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   - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch bệnh Covid-19, thường xuyên kiểm 

tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh trường lớp. 

  - Đón Đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của thành phố. 

  - Phó HT kiểm tra cơ sở vật chất, tiếp nhận trang thiết bị, kiểm kê, thanh lí tài sản theo 

quy định. 

  - Thường xuyên tu sửa cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp phục vụ dạy và học. 

  -  Chi trả lương và các chế độ cho CB- GV tháng 3/2023. 

   - Kiểm tra vệ sinh trường lớp, thực hiện nước uống cho học sinh. Xét nghiệm nước 

uống tại hệ thống nước uống trực tiếp. 

   - Nhân viên thư viện- thiết bị tiếp tục tổ chức tốt thư viện thân thiện, đón đoàn kiểm 

tra của Sở GD&ĐT. 

   - Tiếp tục tu bổ, hoàn thiện các công trình đã đăng kí: Cổng trường an toàn giao thông, 

nhà vệ sinh thân thiện, trồng cây xanh trong học khu và thư viện thân thiện. 

III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2023 

   - 8h ngày 30/3/2023 (thứ năm): họp Hiệu trưởng tại Trường Tiểu học Nguyễn Tạo.  

   - Phát động Đợt thi đua chào mừng ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng và Quốc tế 

Lao động.  

   - Tiếp tục xây dựng bồi dưỡng giáo viên dự thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. 

  - Tập trung ôn tập chuẩn bị kiểm tra cuối năm. 

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

và VioEdu. 

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

- Các tổ CM, tổ VP (để thực hiện); 

- Lưu: VT. 

 HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 


