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BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 04/2018
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2018
1. Công tác chính trị, tư tưởng
- Thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống ngày 30/4 và 1/5.
- Triển khai tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm 2018.
- Quán triệt công tác PCCC.
2. Công tác chuyên môn:
2.1. Phòng Đào tạo
- Tổ chức thi học phần lần 2 học kỳ 1 và đợt 1 học kỳ II năm học 2017-2018 từ
ngày 4/4/2018-6/4/2018. Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc đúng quy chế.
- Hoàn thành hồ sơ kết thúc đợt thực tập năm học 2017-2018.
- Tiếp tục thực hiện tuyển sinh các lớp liên kết, các lớp chính quy.
- Tiếp tục tổ chức học và tổ chức thi các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp cho giáo viên mầm non hạng III tại các huyện và tại trường.
- Mở lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên mầm non hạng
III tại huyện Eakar.
- Hoàn thành thủ tục đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh chính quy năm 2018, chỉ tiêu 100
hệ tuyển THPT.
- 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 học sinh.
- Thống kê sĩ số khóa cũ, khóa mới sau: Khóa A43: 218 hs; B43: 34 hs; A42:
377hs; B42: 60 hs ; B41: 82 hs. Tổng toàn trường: 771 hs.
- Xác nhận giấy vay vốn học sinh khóa 43.
- Tổ chức tặng giấy khen và cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh đạt
danh hiệu thi đua học kỳ I, năm học 2017-2018 bao gồm:
+ 436 học sinh đạt danh hiệu thi đua được tặng giấy khen.
+ 77 học sinh khóa 41+42 được cấp học bổng (73 học bổng loại giỏi trị giá
500.000đ/suất, 04 học bổng khá trị giá 420.000đ/suất, tổng cộng 38.180.000đ).
+ 22 học sinh khóa 43 được cấp học bổng (06 học bổng loại giỏi trị giá
500.000đ/suất, 16 học bổng loại khá trị giá 420.000đ/suất, tổng cộng 9.720.000đ).
+ 08 tập thể (lớp) đạt danh hiệu thi đua (06 lớp đạt danh hiệu Lớp Suất xắc và 2 lớp
đạt danh hiệu Lớp Tiên tiến, tiến lớp mỗi lớp suất sắc là 150.000đ/lớp và mỗi lớp tiên
tiến là 100.000đ/lớp, tổng cộng 1.100.000đ)
- Phối hợp với Đoàn thanh niên Tổ chức cho học sinh lao động toàn trường.
2.3. Khoa Giáo viên sư phạm
- Lên lớp theo đúng thời khóa biểu.
- Hoàn thành thao giảng học kỳ II với 04 tiết giảng (C.Phương, C.Tuyết, C.Thủy và
T.Hùng) và thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2017-2018 (08 giáo viên đăng ký thì
07 giáo viên được công nhận trong đó 02 giải nhì, 01 giải 3 và 02 giải khuyến khích; 01
giáo viên bỏ thi).
- Hoàn thành ôn thi tốt nghiệp cho khối A42 và B41.

- Tham gia huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2018 từ 12/4 đến 20/4 với số lượng 06
chiễn sĩ: Kết quả 06 chiến sĩ đạt yêu cầu huấn luyện trong đó 01 giấy khen cho tiểu đội
trường TCSPMN, 02 giấy khen hoàn thành xuất sắc cho Lê Đình Sơn và Hồ Thị Cúc.
2.4. Trường THSP Mầm non Hoa Hồng
- Tổ chức thi “bé khoẻ bé ngoan” cấp trường vòng 2: 30 trẻ tham gia (Toàn diện:1
trẻ đạt giải nhất, 3 trẻ đạt giải nhì, 3 trẻ đạt giải ba, 5 trẻ đạt giải khuyến khích, 1trẻ đạt
giải xuất sắc năng khiếu, 1trẻ đạt giải nhất năng khiếu, 3 trẻ đạt giải nhì năng khiếu, 2 trẻ
đạt giải ba năng khiếu,1 trẻ đạt giải nhất kiến thức, 2 trẻ đạt giải nhì kiến thức, 3 trẻ đạt
giải ba kiến thức,1 trẻ đạt giải nhì vận động, 2 trẻ đạt giải ba vận động, 3 trẻ đạt giải
khuyến khích vận động)
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên và của trẻ học kỳ II.
- Thực hiện chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ
- Tiếp tục hướng dẫn học sinh thực tập tốt nghiệp.
- Tập văn nghệ chuẩn bị tổng kết năm học
- Xét thi đua năm học 2017 - 2018
- Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường MN, chuẩn nghề nghiệp giáo
viên
- Kiểm tra đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hè năm 2018
3. Công tác tổ chức, hành chính, quản trị, tài vụ.
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.
- Triển khai đánh giá xếp loại cán bộ viên chức năm học 2017 - 2018
- Triển khai xét danh hiệu thi đua năm học, chuẩn bị hồ sơ thi đua gửi Sở Giáo dục
và Đào tạo
- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho thi học phần đợt 1- kỳ 2, ôn thi tốt nghiệp, thao giảng
và Hội thi giáo viên giỏi cấp trường.
- 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.
- Tập huấn phòng cháy chữa cháy và thực hiện các yêu cầu phục vụ công tác chữa
cháy theo quy định ngày 7/4/2018. Cấp 16 giấy chứng nhận cho Đội PCCC cơ sở.
- Sữa chữa nhỏ CSVC.
* Đánh giá: Cơ bản hoàn thành kế hoạch
3.2 Tài vụ
- Đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí với kho bạc Quý I/2018
- Quyết toán tài chính năm 2017
- Hoàn thành công tác KKTS năm 2017
- Chuẩn bị hồ sơ kiểm toán từ năm 2015  2017
- Quyết toán lớp CDNN huyện Krông păc và Cư kuin với Trường ĐHSP Hà Nội
3.3 Y tế
- Kiểm tra vệ sinh môi trường lớp học: Vệ sinh lớp học sạch sẽ, gọn gàng, hành lang
sạch sẽ đôi lúc còn chưa được sạch. Đối với trường mầm non sàn nền sạch sẽ khô thoáng,
lớp học trang trí gọn gàng sạch sẽ.
- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường: Kết hợp với ban quản lý
học sinh vào lễ chào cờ đầu tháng tuyên truyền cho các bạn học sinh về các dịch bệnh
thường gặp như sốt xuất huyết cảm cúm.
- Sơ cứu và xử lý một số bệnh thông thường: Xử lý 8 trường hợp trong đó có:
+ Bị mệt: 3 trường hợp.

+ Đau đầu, đau vai: 3 trường hợp.
+ Cảm cúm: 1 trường hợp.
+ Đau bụng: 1 trường hợp.
4. Công tác Đoàn thể
4.1.Công đoàn
- BCHCĐ, Ban nữ công và các Tổ công đoàn đã chuẩn bị hồ sơ thanh tra công đoàn
cuối năm.
4.2 Đoàn thanh niên
- Tuyên truyền kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975 - 30/4/2018).
- Đoàn viên thanh niên khóa A43, B42, B43 tiếp tục học theo thời khóa biểu.
- Đoàn viên thanh niên khóa A42, B41 hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp và tham
gia đợt ôn thi tốt nghiệp.
- Đoàn viên giáo viên dạy theo thời khóa biểu và tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp
trường năm học 2017 – 2018, đạt 1 giải nhì, một đ/c được công nhận.
- Trồng, cải tạo lại khu Vườn thanh niên.
- Các câu lạc bộ tiếp tục sinh hoạt định.
- Họp BCH Đoàn trường mở rộng định kỳ.
- 5 Đoàn viên tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh do Đoàn khối thành lập.
- 4 đ/c tham gia tập huấn lớp kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn do đoàn khối tổ
chức.
II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2018
1. Công tác chính trị, tư tưởng
Phát động phong trào thi đua chào mừng sinh nhật Bác; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện
cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
2. Công tác chuyên môn:
2.1. Phòng Đào tạo
- Tổ chức tổng kết thực tập tốt nghiệp
- Tổ chức thi tốt nghiệp cho học sinh khóa A42, B41
- Tiếp tục thực hiện tuyển sinh các lớp liên kết, các lớp chính quy
- Tiếp tục tổ chức học và tổ chức thi các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp cho giáo viên mầm non hạng III tại các huyện
- Hoàn thiện thủ tục mua phôi bằng
- Giải quyết các công việc sự vụ khác
2.2. Ban Quản lý học sinh
- Tổ chức chào cờ đầu tháng.
- Giáo dục, tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức HCM
nhân ngày sinh nhật Bác 19/5.
- Kiểm tra hồ sơ thi tốt nghiệp học sinh khóa 41, 42..
- Phối hợp với Đoàn thanh niên Tổ chức cho học sinh khóa 43 lao động toàn trường
trong tháng 5.
- Tiếp tục thống kê tình hình học sinh toàn trường trong tháng 5.
- Tiếp tục kiểm tra nề nếp các lớp.
- Tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa Lãnh đạo nhà trường với học sinh khóa 43.
2.3. Khoa Giáo viên sư phạm
- Giáo viên lên lớp theo thời khóa biểu.
- Ra đề, coi thi tốt nghiệp khóa A42 và B41.
- Xét thi đua năm học, xét chuẩn NVSP năm học 2017 – 2018.
2.4. Trường THSP Mầm non Hoa Hồng

- Kiểm tra đánh giá trẻ cuối năm
- Chuẩn bị hồ sơ, giấy chứng nhận trẻ 5 tuổi ra trường
- Xét khen thưởng các cháu năm học 2017 -2018
- Họp phụ huynh cuối năm
- Chuẩn bị và tổng kết năm học 2017 -2018
- Rà soát công tác thi đua năm học.
- Xây dựng kế hoạch hè.
- Báo cáo thống kê cuối năm.
- Tuyển sinh năm học 2018-2019.
3. Công tác tổ chức, hành chính, quản trị, tài vụ
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.
- Tham mưu đề án vị trí việc làm.
- Tham mưu biên bản thẩm định biên chế năm học 2018-2019
- Hoàn thành việc đánh giá xếp loại công chức, viên chức, chuẩn nghiệp vụ sư
phạm; xét thi đua năm học 2017-2018
- 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 phòng ở cho GVĐH, phòng học các lớp ĐH học liên kết.
- Chuẩn bị tổng kết TTTN và thi tốt nghiệp, thi học kỳ 2.
- Sữa chữa nhỏ CSVC.
- Quán triệt công tác PCCC.
3.2 Tài vụ
- Đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí với kho bạc tháng 04/2018
- Đón đoàn kiểm toán khu vực XII đến làm việc
- Quyết toán lớp CDNN huyện Lăk, Buôn Hồ và Krông ana với Trường ĐHSP Hà
Nội
3.3 Y tế
- Tổng kết công tác y tế học đường năm học 2017-2018.
- Lập danh sách các cháu MN H.Hồng về trạm y tế phường để uống vitamin + xổ
giun.
- Rà soát một số thuốc tồn và những dụng cụ y tế phục vụ cho công tác chăm sóc
sức khỏe ban đầu cho học sinh.
- Kiểm tra Vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể Căn tin, THSPMN Hoa Hồng,
- Báo cáo tổng kết.
4. Công tác Đoàn thể
4.1.Công đoàn
- Chuẩn bị tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi cho con CĐV.
- BCHCĐ họp lên kế hoạch tham mưu cho Nhà trường chuẩn bị cho CĐV đi tham
quan du lịch hè 2018.
- BCHCĐ nhận tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” và khảo sát địa điểm xây
dựng nhà cho cô Trần Thị Chín.
4.2 Đoàn thanh niên
- Tuyên truyền kỉ niệm 132năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2018) và kỷ
niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018)

- ĐVTN khóa A42, B41 thi tốt nghiệp.
- ĐVTN khóa A43, B42 tiếp tục học theo TKB.
- Tiếp tục chăm sóc công trình thanh niên “ khu vườn của bé”.
- Các câu lạc bộ tiếp tục sinh hoạt theo định kỳ.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch Thanh niên tình nguyện hè 2018
- Chuyển sinh hoạt đoàn cho ĐV khối A42, B41 về cơ sở mới.
- Đánh giá chương trình Rèn luyện đoàn viên năm học 2017 – 2018.
- Xét phân loại Đoàn viên và phân loại chi đoàn cuối năm học.
- Hoàn tất hồ sơ khen thưởng cho tập thể và cá nhân năm học 2017-2018
- Hoàn tất hồ sơ đoàn vụ cuối năm học.
- Họp BCH Đoàn trường định kỳ.
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