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BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 12/2020 

KẾ HOẠCH THÁNG 1/ 2021 

NĂM HỌC 2020 – 2021 

 

                    Kính Gửi:   Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố    

 

Thực hiện hướng dẫn về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong tháng, 

trường Thực hành Sư phạm báo cáo kết quả hoạt động tháng 12/2020 và dự thảo phương 

hướng hoạt động tháng 01/2021, cụ thể:  

I. THÔNG TIN VỀ GIÁO VIÊN, HỌC SINH   

1. Học sinh: Tổng số toàn trường 635 học sinh  

 Mẫu giáo  Sĩ số  Tiểu học  Sĩ số  THCS  Sĩ số  Ghi chú  

MG Bé  41 Lớp 1  68 Lớp 6 61  

MG Nhỡ  31 Lớp 2  65 Lớp 7  376  

MG lớn  63 Lớp 3 72 Lớp 8 42  

  Lớp 4  64 Lớp 9  34  

  Lớp 5  58    

 135 0 327 0 173 635 

2. Giáo viên:               

    2. Giáo viên:   38        

Mẫu giáo: 11 giáo viên (8 biên chế, 03 HĐ thỉnh giảng)  

           Tiểu học:  16 giáo viên (7 Giáo viên biên chế; 09 GV hợp đồng thỉnh giảng) 

THCS:  9 giáo viên (6 Giáo viên biên chế; Giáo viên thỉnh giảng: 3) 

Quản lí: 02 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  

A. Chuyên môn, nghiệp vụ    

1. Thực hiện đúng, đủ chương trình theo quy định 

2. Tăng cường nâng cao chất lượng dạy và học chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 1. Tổ chức ra đề 

duyệt đề, xây dựng kế hoạch coi, chấm thi theo đúng hướng dẫn của PGD&ĐT Uông Bí, tổ 

chức coi, chấm kiểm tra cuối học kì 1 khối THCS.    

3. Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 tham gia dự thi cấp thành phố đạt 7 giải các 

môn Vật lí, GDCD.   

4. Tham dự đầy đủ các chuyên đề PGD tổ chức, Khối TH tham gia chuyên đề cụm trường Tiểu 

học. 

5. Hoạt động kỉ niệm 22.12  

+ Tổ chức tốt các hoạt động thi đua giờ học tốt, ngày học tốt, tuần học tốt.   

+ Tổ chức kết nạp đội cho học sinh lớp 3 và thành lập chi đội 3.   

+ Tổ chức hoạt động chảo mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam bằng hoạt động ngoại 

khóa: Văn nghệ, nghe Cựu chiến bình nói chuyện, ... 



6. Hoàn thành công tác kiểm tra toàn diện 50% giáo viên toàn trường, thi giáo viên dạy giỏi 

cấp trường: Tổng số tiết dạy: 35 tiết (trong đó loại giỏi 30 tiết; loại khá 4 tiết; loại đạt 1 tiết)  

B. Nghiệp vụ:   

+  Hoàn thành kế hoạch hướng dẫn nghiệp vụ học kì một khối TH và THCS, Khối MG 

tiếp tục hướng dẫn sinh viên THTX và dạy mẫu, tập giảng theo kế hoạch.  

C. Các hoạt động khác  

Tiếp tục duy trì Câu lạc bộ võ thuật cổ truyền  

 Thực hiện tốt công tác bán trú MG, Tiểu học.  

Thực hiện nghiêm túc việc phòng chống covid- 19; vệ sinh ATTP, phòng chống các 

dịch bệnh khác.  

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG THÁNG 01/2021 

Phát động thi đua chào mừng xuân mới toàn trường 

Tổ chức ngoại khóa Tiếng Anh cấp THCS “Giáo dục ý thức bảo tồn nét đẹp văn hóa 

truyền thốngcho học sinh khối 6- trường Thực hành SP qua hoạt động trải nghiệm, sáng tạo 

trong bài học: Tết cổ truyền của chúng ta (Unit 6: Our Tet holiday- Tieng Anh 6- CT 10 năm)” 

Cấp Tiểu học: Chúng em với giao tiếp TA , Cấp Mẫu giáo: Hội thi “ Bé yêu thơ, truyện kể 

mầm non” Khối Mẫu giáo THSP. 

- Tổ chức thi, chấm thi, duyệt kết quả học kì 1, tổ chức họp phụ huynh và sơ kết học kì 

1 năm học 2020- 2021 

- Tiếp tục thực hiện chương trình học kì 2 theo kế hoạch nhiệm vụ năm học.  

- Tiếp tục BD đội tuyển HSG các cấp khối THCS 

. -   Xây dựng kế hoạch nghỉ tết dương lịch và tết Nguyên đán 2021 và tổ chức nghỉ tết 

Nguyên đán đảm bảo an toàn, phấn khởi trong học sinh, tổ chức cho học sinh quyên góp ủng 

hộ bạn nghèo ăn tết nguyên đán, thăm và tặng quà các cụ tại trung tâm bảo trợ người già, cô 

đơn.     

 

           T/M đơn vị   

 

 

 

 

 

 

               Trần Thị Lan Hương  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


