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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày 27 tháng 02 năm 2018

BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 02/2018
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2018
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 02/2018
1. Công tác chính trị, tư tưởng
- Tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
(03/02/1930-03/02/2018)
- Quán triệt công tác PCCC.
2. Công tác chuyên môn:
2.1. Phòng Đào tạo
- Phối hợp với Khoa GVSP tổ chức Hội thảo về công tác Rèn luyện nghiệp vụ sư
phạm.
- Hoàn thành đợt kiến tập, thực hành thường xuyên năm 2017-2018.
- Nghỉ tết Nguyên Đán
- Hoàn thành việc ráp phách, làm điểm học kỳ 1. Sơ kết học kỳ 1 năm học 20172018
- Tiếp tục tổ chức cho học sinh khóa A42, B41 thực tập theo đúng kế hoạch.
- Tiếp tục tổ chức học lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo
viên mầm non hạng III tại huyện M’Đrắc, huyện Cư Kuin, Krông Pắc và tại trường
TCSPMN theo đúng kế hoạch.
- Phối hợp trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức thi cuối khóa cho lớp bồi
dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên mầm non hạng III tại huyện
Krông Pắc.
- Giải quyết các công việc sự vụ khác.
* Đánh giá: Cơ bản hoàn thành kế hoạch đặt ra
2.2. Ban Quản lý học sinh
- Quán triệt, duy trì nề nếp học tập, giờ giấc, đồng phục sau tết nguyên đán.
- Thống kê sĩ số khóa cũ, khóa mới sau Tết Nguyên đán: Khóa A43: 220 hs; B43:
34 hs; A42: 377hs; B42: 60 ; B41: 82. Tổng toàn trường: 773 hs.
- Xác nhận giấy vay vốn.
2.3. Khoa Giáo viên sư phạm
- Lên lớp theo đúng thời khóa biểu
- Hoàn thành điểm học kỳ I năm học 2017-2018
- Tổ chức thành công hội nghị Sơ kết công tác kiến tập, thực hành thường xuyên
sư phạm năm học 2017-2018 vào ngày 07/02/2018 qua đó tổng kết việc thực hiện
chuyên môn các môn phương pháp.
- Giáo viên Nghỉ tết và trả phép nguyên đán theo đúng quy định.
2.4. Trường THSP Mầm non Hoa Hồng
- Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch trẻ 5 tuổi thi vẽ tranh cấp tỉnh.
- Xây dựng kế hoạch thi xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm cấp tỉnh.
- Chia tay giáo viên nghỉ hưu. (cô Bùi Thị Tám)
- CBGVNV nghỉ tết đúng thời gian.
3. Công tác tổ chức, hành chính, quản trị, tài vụ.
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3.1 Phòng Tổ chức hành chính - quản trị
- Tiếp tục đề nghị Sở giáo dục và Đào tạo cho chủ trương ký hợp đồng giáo viên,
nhân viên.
- Chuẩn bị CSVC, đón tiếp thầy cô dạy các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp cho giáo viên mầm non tại các huyện và tại trường.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất Hội thảo về công tác Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm;
Hội nghị Sơ kết công tác kiến tập, thực hành thường xuyên sư phạm năm học 2017 2018.
- Tham mưu kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán 2018, lịch trực tết, thăm và tặng quà
CBGVNV về hưu 5 năm trở lại (14 đ/c).
- Phối hợp Ban quản lý học sinh tổng vệ sinh toàn trường.
- Sữa chữa nhỏ CSVC.
- Kiểm tra quán triệt công tác PCCC trước khi nghỉ tết.
* Đánh giá: Cơ bản hoàn thành kế hoạch
3.2 Tài vụ
- Đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí với kho bạc năm 2017, tháng 1/2018
- Quyết toán tài chính năm 2017
- Lập dự toán thu-chi 2018
- Bổ sung thêm quy chế chi tiêu nội bộ 2017
- Hoàn thành công tác KKTS năm 2017
3.3 Y tế
- Kiểm tra vệ sinh môi trường lớp học.
- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.
- Sơ cứu và xử lý một số bệnh thông thường.
4. Công tác Đoàn thể
4.1.Công đoàn
- Họp BCH Công đoàn mở rộng thống nhất quy chế chi tiêu Công đoàn.
- Lên kế hoạch ủng hộ trường THPT Ea Rok.
- Các tổ CĐ tổng kết thi đua CĐ HKI.
- Chăm lo tết cho CB, CNVC.
- Xét hỗ trợ cho con CĐV bị bệnh hiểm nghèo (cô Liên)
4.2 Đoàn thanh niên
- Tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản VN (3/2/1930 –
3/2/2018)
- Thăm hỏi, chúc tết và trao 5 suất quà cho các gia đình chính sách và các cháu
mồ côi Buôn kết nghĩa CurĐăng B nhân dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất vào sáng ngày
6/2/2018, mỗi suất quà trị giá 300.000đ (đ/c nghĩa). Đoàn trường tham gia 2 tiết mục
văn nghệ trong ngày về buôn.
- Xét, báo cáo chi bộ danh sách ĐV ưu tú (7 đồng chí) tham gia học lớp cảm tình
Đảng năm học 2017-2018 và hoàn chỉnh hồ sơ nộp về đoàn khối.
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2018:
1. Công tác chính trị, tư tưởng
- Tuyên truyền kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
- Tuyên truyền kỷ niệm ngày giải phóng Buôn Ma Thuột 10/3
- Tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
26/3 và Tháng thanh niên 3/2018.
2. Công tác chuyên môn:
2.1. Phòng Đào tạo
- Tiếp tục tổ chức cho học sinh khóa A42, B41 thực tập theo đúng kế hoạch.
- Tổ chức học lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên
mầm non hạng III tại thị xã Buôn Hồ, huyện M’Đrắc, huyện Cư Kuin và tại trường
TCSPMN theo đúng kế hoạch.
- Hoàn thành hồ sơ kết thúc lớp lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
cho giáo viên mầm non hạng III tại Krông Pắc, huyện Cư Kuin.
- Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh 2018.
- Tiếp tục thực hiện tuyển sinh các lớp liên kết, các lớp chính quy.
- Tổ chức thẩm định Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017-2018.
- Xây dựng kế hoạch giáo dục quốc phòng cho khối A43, B43.
- Giải quyết các công việc sự vụ khác.
2.2. Ban Quản lý học sinh
- Tổ chức chào cờ đầu tháng.
- Xét danh hiệu thi đua học sinh học kỳ 1, xét học bổng khuyến khích học tập học
kỳ 1.
- Phối hợp với Đoàn thanh niên Tổ chức cho học sinh lao động toàn trường.
- Tiếp tục thống kê tình hình học sinh toàn trường trong tháng 3.
- Tiếp tục kiểm tra nề nếp các lớp.
- Đánh giá thi đua tháng 3.
- Tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo nhà trường với học sinh.
- Tiếp tục Phối hợp tổ chức các lớp ngắn hạn cho học sinh (chứng chỉ tin A, B,
chứng chỉ anh văn A, B,….)
2.3. Khoa Giáo viên sư phạm
- Giáo viên lên lớp theo thời khóa biểu
- Hoàn thành viết sáng kiến kinh nghiệm hoặc viết tài liệu tham khảo phục vụ
cho nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018.
- Giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2017-2018.
- Tổ chức thao giảng dự giờ học kỳ II.
- Tham gia các hoạt động của công đoàn tổ chức.
2.4. Trường THSP Mầm non Hoa Hồng
- Thực hiện chương trình chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ
- Hướng dẫn học sinh thực tập tốt nghiệp.
- Y tế cân đo đánh giá phân loại sức khoẻ trẻ lần 3.
- Khám sức khoẻ đợt II và cho trẻ uống VTM A
- Các khối tổ chức thi “bé khoẻ bé ngoan”
- Xét sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017-2018.
- Thi môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
- Tổ chức thao giảng và thi giáo viên giỏi cấp trường
3. Công tác tổ chức, hành chính, quản trị, tài vụ
3.1 Phòng Tổ chức hành chính - quản trị
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- Tham mưu QĐ nghỉ hưu cô Phạm Thị Vân.
- Tiếp tục đề nghị Sở giáo dục và Đào tạo cho chủ trương ký hợp đồng giáo viên,
nhân viên.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 26/3, Buổi đối thoại giữa học
sinh với lãnh đạo nhà trường
- Chuẩn bị CSVC cho Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường; Sơ kết học kỳ 1
- Chuẩn bị CSVC, đón tiếp thầy cô dạy các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp cho giáo viên mầm non tại các huyện và tại trường.
- Tiếp tục đề xuất thanh lý tài sản hư hỏng (tháng 2 chuyển sang).
- Kiểm tra quán triệt công tác PCCC
- Lên kế hoạch tập huấn công tác PCCC năm 2018
3.2 Tài vụ
- Đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí với kho bạc tháng 2/2018
- Quyết toán tài chính năm 2017
- Lập dự toán thu-chi 2018
- Hoàn thành công tác KKTS năm 2017
- Hoàn thành hồ sơ kiểm toán 2017
3.3 Y tế
- Kiểm tra vệ sinh môi trường lớp học.
- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.
- Sơ cứu và xử lý một số bệnh thông thường.
- Cân đo đợt 3 cho các cháu MN H.Hồng.
- Kiểm tra Vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể Căn tin, THSPMN Hoa Hồng,
4. Công tác Đoàn thể
4.1.Công đoàn
- BCHCĐ kết hợp với nhà trường tổ chức ngày 8/3 cho CĐV
- Trao tiền ủng hộ cho học sinh nghèo trường Ea Rốk.
- Hoàn thành báo cáo công tác nữ công.
4.2 Đoàn thanh niên
- Tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí
Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) nhằm nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào dân
tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi đoàn viên,
thanh niên.
- Phối hợp với ban QLHS phát động phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” đợt 2
từ 1/3 đến hết 31/3/ 2018.
- Tổ chức “Ngày thứ 7 tình nguyện” dọn vệ sinh tại lớp, trường đối với tất cả các
chi đoàn vào lúc 7h30 ngày 10/3/2018.
- Tổ chức trò chơi dân gian - dự kiến tổ chức vào sáng ngày 24/3/2018.
- Trao 7 suất học bổng “Khơi nguồn ước mơ” năm học 2017-2018 cho các
ĐVTN chi đoàn A43, B43, B42, mỗi suất học bổng trị giá 500.000đ - dự kiến vào buổi
lễ chào cờ đầu tháng 3 (5/3/2018).
- Tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ em mồ côi, cơ nhỡ tại trung tâm bảo trợ xã
hội (dự kiến vào sáng 10/3/2018).
- Đại diện Đoàn khối tham gia 2 tiết mục văn nghệ tại BCH Bộ đội biên phòng
Tỉnh nhân kỉ niệm ngày bộ đội biên phòng 3/3/2018 vào tối 2/3/2018.
- Mở lớp học 6 bài học lí luận chính trị cho Đoàn viên thanh niên các chi đoàn
khóa mới A43, B43 (Dự kiến vào sáng ngày 17/3/2018).
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- Mở lớp nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2017-2018 (dự kiến
học vào ngày 10/3/2018).
- Triệu tập 7 Đoàn viên ưu tú tham gia lớp cảm tình Đảng năm 2018 tại Đảng ủy
khối (dự kiến học từ ngày 13/3/ đến 16/3/2018).
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
ThS. Vũ Thị Thanh Hiển
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