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KẾ HOẠCH
Về việc thực hiện nhiệm vụ năm học: 2012 – 2013
Căn cứ thông tri số 03-TT/TU ngày 01/8/2012 của Tỉnh ủy Bến Tre; Chỉ
thị số 07/CT-UBND ngày 26/7/2012 của UBND Tỉnh Bến Tre về việc thực hiện
các nhiệm vụ năm học 2012 – 2013;
Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo Bến
Tre năm học 2012 – 2013;
Căn cứ công văn số: 202/PGD&ĐT-THCS ngày 28 tháng 8 năm 2012 của
Phòng Giáo dục và Đào tạo Mỏ Cày Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
THCS năm học 2012-2013;
Căn cứ kết quả đạt được ở năm học 2011-2012, Trường THCS An Định
xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 như sau:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

I. Thuận lợi :
- Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên được đào tạo đạt chuẩn, trên chuẩn
thuận lợi cho công tác quản lí, tổ chức giảng dạy.
- Tay nghề giáo viên được nâng lên theo từng năm học. Đội ngũ sư phạm có
tinh thần đoàn kết, giáo viên khá trẻ có ý thức học hỏi và phấn đấu trong công
tác.
- Học sinh hầu hết chăm ngoan, biết vâng lời cha mẹ, thầy cô, không tham
gia các tệ nạn xã hội.
- Cơ sở vật chất khang trang, phòng học văn hóa, phòng Thiết bị thực hành,
Tin học, Thư viện đạt chuẩn 01 đáp ứng cho công tác dạy - học đạt hiệu quả.
- Nhà trường được sự quan tâm thường xuyên của cấp Ủy Đảng, chính
quyền các đoàn thể ở địa phương. Sự chỉ đạo, kiểm tra về công tác chuyên môn
của Phòng GD&ĐT Mỏ Cày Nam.
- An ninh trật tự khu vực trường: Không có các tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại
dâm… học sinh không bị nhiễm các tật xấu.
- Đa số phụ huynh quan tâm, tạo điều kiện và chăm lo về vật chất, động viên
con em học tập.
- Những năm học qua, phong trào thi đua nhà trường có chuyển biến tốt,
danh hiệu thi đua đạt được của cá nhân và tập thể được tăng về số lượng và chất
lượng. Năm học 2011 – 2012 trường được công nhận Trường tiên tiến cấp
huyện; phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực xếp
loại xuất sắc, đó là những cơ sở làm tiền đề tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ năm
học 2012 – 2013.
II. Khó khăn:
- Đội ngũ giáo viên trẻ có ý thức phấn đấu tốt nhưng còn thiếu kinh nghiệm
trong giảng dạy, giáo dục. Còn môn học chưa có giáo viên dạy giỏi. Một số giáo
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viên giảng dạy nhiều năm nhưng khả năng, phương pháp giảng dạy theo hướng
đổi mới phương pháp mới còn bị hạn chế .
- Học sinh chăm ngoan tuy nhiên chưa thật sự chủ động trong học tập, còn
nhút nhát thiếu tự tin trong sinh hoạt tập thể, trong thi đua và ít tiếp cận với
phương tiện khoa học kĩ thuật tiên tiến phục vụ học tập.
- Phụ huynh còn lo điều kiện kinh tế, học sinh không sống chung cha mẹ
thiếu sự dạy dỗ, chăm sóc nên dễ dẫn đến hư hỏng, không chú tâm học hành đến
nơi đến chốn.
- Trật tự ổn định tuy nhiên các điểm bi da, điện tử xung quanh trường hoạt
động ngay trong giờ học, một số ít học sinh còn trốn học tham gia.
B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC
HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC CỦA TRƯỜNG TRONG NĂM HỌC 2012 – 2013:

I. Nhiệm vụ trọng tâm:
1. Tâp trung chỉ đạo đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học,
tạo ra sự chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy học, góp phần nâng cao
chất lượng giáo dục trong các trường trung học,
2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của
ngành gắn với việc đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối
sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại cơ quan, tạo sự
chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục.
3. Đổi mới công tác quản lý giáo dục theo hướng tăng cường phân cấp quản lý,
tăng cường chủ động các trường trung học về thực hiện kế hoạch giáo dục; nâng
cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý, đặc biệt là nâng cao vai trò của CB,
GV, NV trong việc thực hiện kỷ cương, nề nếp quản lý dạy học, kiểm tra, đánh
giá, thi.
4. Tích cực triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên; chú
trọng bồi dưỡng năng lực giáo dục đạo đức, đổi mới phương pháp dạy học, đổi
mới kiểm tra, đánh giá; quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán; chú trọng
tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của tổ bộ môn; nâng cao vai trò của
giáo viên chủ nhiệm trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục toàn diện quản lý học
sinh.
5. Tổ chức triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị
về phổ cập giáo dục(PCGD) mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả PCGD tiểu
học và PCGDTHCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ
cho người lớn.
II. Nhiệm vụ cụ thể:
1. Thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành:
* Nội dung:
- Tiếp tục triển khai và hiệu quả chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy
mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc vận động
“Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua
“Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”; cuộc vận động hai không
với bốn nội dung của ngành.
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- Tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới theo
hướng dẫn của Phòng GD & ĐT tại Công văn số 175/PGD&ĐT-HC ngày 06
tháng 8 năm 2012.
- Tổ chức tốt các trò chơi dân gian (kéo co, thi hát dân ca, vè táo quân) và
các hội thi năng khiếu văn nghệ (thi tiếng hát giáo viên, tiếng hát hoa phượng
đỏ), Thể dục - Thể thao (tham gia chạy Việt dã 17/1, tổ chức hội thao cấp
trường, tham gia hội thao hè, phối hợp cùng công đoàn tổ chức giao lưu thể thao
với các đơn vị bạn).
- Tổ chức cho học sinh tham gia các cuộc thi Văn hay chữ tốt, Giải toán trên
máy tính cầm tay…
- Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa, củng cố kỷ cương, nền nếp, tăng cường
giáo dục kỉ luật, bài trừ các hành vi đối xử không thân thiện trong nhà trường.
- Phối hợp với chính quyền, đoàn thể và các tổ chức ở địa phương để đảm
bảo học sinh được “An toàn đến trường”.
* Biện pháp:
- Triển khai cụ thể các văn bản về các cuộc vận động, các văn bản về thi đua
cho CB-GV-NV hiểu và tham gia với tinh thần tự giác, tích cực.
- Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục theo chủ
điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp, thực hiện giáo dục kỷ
luật cho học sinh.
- Xây dựng các kế hoạch phù hợp với từng nội dung và tổ chức thực hiện,
có kiểm tra, tổng kết, đánh giá.
* Chỉ tiêu:
- Cán bộ - giáo viên - nhân viên tham gia và cam kết thực hiện tốt các cuộc
vận động 100 %
- Phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC” đạt xuất sắc.
- Phát huy tốt các cuộc vận động.
2. Thực hiện kế hoạch giáo dục:
a. Tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương
trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục:
* Nội dung:
- Thực hiện đúng chương trình dạy học 37 tuần theo chỉ đạo của Bộ giáo dục,
Sở Giáo Dục Bến tre, Phòng Giáo dục và Đào tạo Mỏ Cày Nam. Tổ chức biên
soạn, điều chỉnh phân phối chương trình các môn theo thay đổi của Bộ GD &
ĐT.
- Tổ chức dạy học theo hướng đổi mới phương pháp tích cực hoá vai trò chủ
thể sáng tạo của học sinh trong giờ học, nội dung thiết kế bài dạy phải bám sát
yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng theo hướng dẫn của BGD&ĐT.
- Tiếp tục thực hiện tốt việc dạy học tự chọn theo Công văn số
8607/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về hướng dẫn dạy học tự chọn cấp THCS qua giảng day môn Tin học ở khối 6,
7, 8, 9 và nghề phổ thông ở khối 8, (Điện dân dụng).
- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo Công văn số: 1995/SGD&ĐT-GDTrH
ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre; Công văn số:
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214/PGD&ĐT-THCS ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Phòng GD & ĐT Mỏ Cày
Nam về việc hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày.
- Đối với môn tiếng Anh: Tiếp tục thực hiện như hướng dẫn năm học 2010 –
2011 về dạy học ngoại ngữ trong trường THCS; đồng thời thực hiện tăng tiết
chính khóa (1tiết/tuần) bảo đảm có hiệu quả (theo hướng dẫn tại công văn số
938/SGD&ĐT-GDTrH ngày 22/7/2011 của Sở GD&ĐT). Tích cực chuẩn bị các
điều kiện, đặc biệt là đội ngũ giáo viên triển khai chương trình GDPT môn
Tiếng Anh theo đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân
giai đoạn 2008 – 2020” từ năm học 2012 – 2013. Chú trọng tổ chức các hoạt
động ngoại khóa phù hợp với điều kiện của nhà trường, năng lực của học sinh
nhằm tăng cường các kỹ năng, nhất là kỹ năng nghe – nói của học sinh.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn đảm bảo tính nâng cao về
chất lượng, tránh nặng về hình thức. Các chuyên đề sinh hoạt có tác dụng nâng
cao chất lượng dạy học.
- Tổ chức kiểm tra đầu năm, thi học kì với mức độ kiến thức phù hợp với các
đối tượng học sinh, đánh giá kết quả theo Thông tư số 58 của Bộ. Chỉ đạo kịp
thời biện pháp để nâng chất lượng giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh.
- Tập trung công tác giáo dục học sinh năng khiếu, học sinh mũi nhọn xem
kết quả thực hiện là một trong những tiêu chí khẳng định tay nghề của giáo viên,
chất lượng dạy - học của nhà trường.
- Giáo dục toàn diện song song với giáo dục truyền thống đạo đức cho học
sinh. Làm cho học sinh có ý thức tự hào về truyền thống của quê hương, biết quí
trọng giá trị lịch sử. Biết yêu mến trường lớp, có ý thức học tập tích cực, chăm
chỉ. Rèn cho học sinh có kĩ năng sống, tự tin khi giao tiếp, sinh hoạt tập thể.
- Thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 đúng qui trình, qui định phù hợp
với qui mô, kế hoạch xây dựng trường lớp.
* Biện Pháp thực hiện:
- Triển khai, sinh hoạt kịp thời chương trình, kế hoạch giảng dạy năm học
cho đội ngũ.
- Thực hiện công tác phân công phù hợp với trình độ năng lực. Chú ý giáo
viên dạy khối cuối cấp có kinh nghiệm, năng lực; chú ý giúp đỡ giáo viên nhận
nhiệm vụ mới.
- Tổ chức tổ chuyên môn thành 07 tổ. Bố trí giáo viên có tay nghề khá giỏi,
uy tín vào chức danh lãnh đạo tổ .
- Thực hiện tốt nề nếp sinh hoạt chuyên môn, kế hoạch sinh hoạt, họp chuyên
môn được thông qua BGH duyệt trước khi triển khai ở tổ, ở hội đồng giáo viên..
- Liên hệ cho giáo viên dạy đi dự giờ, học hỏi phương pháp kinh nghiệm với
các giáo viên các trường trong huyện.
- Tập trung cộng đồng trách nhiệm, trong đó nêu cao vai trò của giáo viên
chủ nhiệm, giáo viên TPT Đội trong giáo dục đạo đức học sinh, hỗ trợ giáo viên
chủ nhiệm trong quản lí nền nếp, nhắc nhỡ học sinh học tập.
- Xây dựng mối quan hệ thân thiện, gần gũi giữa giáo viên - học sinh; học
sinh - trường lớp, tạo tâm lí thoải mái cho học sinh khi đến trường.
- Tổ chức các hình thức ngoại khóa, trao đổi phương pháp học tập giữa học
sinh - học sinh để mỗi cá nhân có phương pháp học tập tốt, có ý thức vươn lên.
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b. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá:
b.1. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học:
- Tăng cường chú trọng công tác bồi dưỡng, dự giờ thăm lớp của giáo
viên; đổi mới việc sinh hoạt tổ chuyên môn, tăng cường theo hướng trao đổi,
thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những
khó khăn vướng mắc gặp phải khi giảng dạy… Chú trọng tổ chức cho giáo viên
nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến cải tiến; quan tâm xây dựng
đội ngũ giáo viên cốt cán trong mỗi bộ môn, trong mỗi trường; cải tiến hình
thức, nội dung sinh hoạt chuyên môn liên trường, cụm trường.
- Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa trên chuẩn
KTKN của chương trình giáo dục phổ thông. Thiết kế bài giảng khoa học, sắp
xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh; thiết kế hệ thống câu hỏi hợp lý,
tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề, quá tải; bồi dưỡng năng lực độc lập suy
nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, tránh thiên về ghi nhớ máy móc,
không năm vững bản chất.
- Tăng cường sử dụng hợp lý công nghệ thông tin (CNTT) để phục vụ đổi
mới PPDH. khuyến khích giáo viên tự nâng cao trình độ tin học căn bản, phấn
đấu 100% giáo viên biết sử dụng vi tính; phấn đầu thực hiện tiết dạy có ứng
dụng CNTT, bài giảng điện tử, tăng cường tìm kiếm thông tin trên internet, trên
“Nguồn học liệu mở” để phục vụ cho giảng dạy; khai thác tối đa hiệu năng các
thiết bị, phương tiện dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn; bảo
đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh
theo chuẩn KTKN; chú trọng liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội
dung từng bài học. Cử đúng, đủ thành phần tham dự các lớp tập huấn chuyên
môn do Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
- Tăng cường tổ chức hoạt động ngoại khoá, hoạt động giáo dục ngoài giờ
lên lớp theo nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh
tích cực” nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hình thức dạy học, hình thức kiểm tra,
đánh giá, rèn luyện kỹ năng hoạt động xã hội cho học sinh.
b.2. Tăng cường đổi mới kiểm tra, đánh giá:
- Thực hiện đúng quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh
THCS, học sinh THPT do Bộ GD&ĐT ban hành; tổ chức đủ số lần kiểm tra
thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành.
Trong quá trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, cần kết hợp một
cách hợp lý hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan; chú trọng
khâu nhận xét đánh giá kết quả học tập của học sinh qua các kỳ kiểm tra; hướng
dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
- Đối với môn Giáo dục công dân, cần kết hợp giữa đánh giá bằng cho
điểm mức độ đạt được về kiến thức và kỹ năng với việc theo dõi sự tiến bộ và
thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh.
- Đối với các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý cần tiếp tục đổi mới kiểm tra
đánh giá theo hướng đặt câu hỏi mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp
kiến thức, kỹ năng và những kiến thức đã được học, hạn chế học sinh chỉ ghi
nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học.
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- Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng giáo viên về kỹ năng ra đề, soạn đáp án và
chấm bài thi, kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm dựa theo chuẩn kiến
thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông; thực hiện việc biên soạn đề
kiểm tra theo hướng đảm bảo mức độ nhận biết, tăng cường mức độ thông hiểu
và vận dụng. Với các bài kiểm tra cuối học kỳ, cuối năm dành tối thiểu 50% thời
gian làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng.
- Tiếp tục thực hiện xây dựng “Nguồn học liệu mở” bằng cách gởi giáo
án, đề kiểm tra, bài tập, tư liệu tham khảo, kế hoạch bài dạy… có chất lượng
trên website của trường để giáo viên và học sinh tham khảo.
b.3. Tăng cường quản lí công tác đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra
đánh giá:
- Tiếp tục thực hiện chủ trương “Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục
thực hiện đổi mới PPDH và quản lý. Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi
mới PPDH”; xây dựng và nhân rộng mô hình đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG
tích cực và hiệu quả.
- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, tuyển sinh, xét
tốt nghiệp THCS.
- Chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu; nắm chắc tình hình, nguyên
nhân học sinh bỏ học; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số,
khắc phục tình trạng học sinh bỏ học.
*Chỉ tiêu:
- Tuyển sinh: 100 %
- Học sinh tốt nghiệp THCS: 99,5 %
- Bỏ học: dưới 1 %
- Chất lượng giáo dục 2 mặt:
Học Lực
Hạnh Kiểm

GIỎI

KHÁ

TB

YẾU

KÉM

40,0
91,0

33,0
8,5

24,0
0,5

3,0

0,0

- 100% giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin.
- Tiến độ cho điểm, xếp loại và thực hiện chương trình đúng quy định.
- Hồ sơ cá nhân, hồ sơ tổ: Thực hiện theo quy định. Giáo án phải soạn
mới, khi sử dụng giáo án cũ phải được BGH ký duyệt và có bổ sung. Dạy phụ
đạo, bồi dưỡng phải có giáo án khi lên lớp.
- Dự giờ: 09 tiết/GV/HK
- Dạy dự: 02 tiết/GV/HK (1 tiết giáo án điện tử),
- Thao giảng: 2tiết/HK/GV.
- Thao giảng bằng giáo án điện tử ít nhấtt 01 tiết/tổ/HK.
* Lưu ý: Các tiết dạy dự, dự giờ vẫn tính khi cá nhân thực hiện theo kế hoạch
chuyên môn cụm; cá nhân được phân công tham gia kiểm tra và cá nhân là lực
lượng thanh tra của PGD &ĐT.
- Sáng kiến kinh nghiệm: Cán bộ, giáo viên và nhân viên đăng ký danh
hiệu thi đua đều phải có 01 SKKN.
- Tổ chức hội thi SKKN vòng trường. Đạt 20 giải cấp huyện trở lên
- Mỗi tổ xây dựng 01 chuyên đề/HK.
6

- Tổ chức chuyên đề chuyên môn cấp trường: 1 chuyên đề/HK
- Xếp loại hồ sơ: Tốt: 42/48; Khá: 06/48
- Xếp loại tay nghề GV: Giỏi: 28/48; Khá: 18/48; TB: 2/48
- Chất lượng bộ môn toàn trường:
Toán: 88%, Lý: 97%, Hóa: 93%, Sinh: 97%, TD: 100%, Ngữ văn: 95%,
Sử: 98,0%, Địa: 97,5%, GDCD: 99,0%, TA: 88%, Nhạc: 100%, MT: 100%,
CN: 98,0%, Tin học: 97,5%, Nghề PT: 98,5%.
- Chỉ tiêu khác:
- Học sinh giỏi môn văn hóa: Vòng huyện 13, tỉnh 5.
- Học sinh các giải phong trào:
+ Văn hay chữ tốt: 02 giải huyện, 01 giải tỉnh
+ Thi tiếng Anh trên mạng Internet: 10 huyện, 05 tỉnh
+ Thi Toán trên mạng Internet: 04 huyện, 01 tỉnh
+ Thi giải Toán trên máy tính cầm tay: 01 huyện
+ Tin học trẻ: 01 huyện, 01 tỉnh
- Giáo viên dạy giỏi:
+ Vòng trường: 28/48 - tỉ lệ 58,4%,
+ Vòng huyện: 15/48 - tỉ lệ 31,3%,
+ Vòng tỉnh: 03/48 - tỉ lệ 6,3%,
- Tổ chức hội thi về chuyên đề chuyên môn: 1/ năm.
- Tổ chức chuyên đề học tập cấp trường: 02 chuyên đề/năm.
- Bồi dưỡng HS giỏi từ 20 đến 30 tiết /khóa /môn.
- Phụ đạo HS yếu kém: 2 tiết/tuần.
- Dự ổn định truy bài lớp CN: 03 lần/tuần
- Tổ chức Hội thao cấp trường: 01
- Làm đồ dùng DH nộp về thiết bị: 01/tổ/HK
- Làm đồ dùng DH sử dụng tiết dạy bộ môn ít nhất 5 đồ dùng/GV/HK
3. Xây dựng đội ngũ và bồi dưỡng giáo viên:
* Nội dung:
- Thực hiện tốt chỉ thị 40 của Ban BTTW về XD, nâng cao chất lượng đội
ngũ nhà giáo và CB quản lí GD; QĐ số 16 của BGD – ĐT về qui định đạo đức
nhà giáo, thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự
học và sáng tạo”.
- Tập trung xây dựng đội ngũ có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, nhiệt tình
trong công tác. Có tinh thần trách nhiệm, biết vượt khó và hoàn thành tốt nhiệm
vụ.
- Bồi dưỡng đội ngũ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công tác
đảm nhiệm. Tham gia nhiệt tình các công tác đoàn thể, có nhận thức tốt về chính
trị. Chọn những giáo viên ưu tú bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cho trường
sau này.
- Tổ chức rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng,
cân đối về cơ cấu giáo viên cho các môn học; bố trí giáo viên làm công tác tư
vấn học đường góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục toàn diện.
- Xây dựng tập thể đoàn kết, gắn bó thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ.
* Biện pháp:
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- Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, triển khai tốt chỉ thị 03 của Bộ
chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
- Khuyến khích tạo điều kiện giáo viên tham gia các lớp học nâng chuẩn, lớp
tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ áp dụng những tiến bộ khoa
học công nghệ vào công tác giảng dạy.
- Động viên khen thưởng kịp thời giáo viên có tiến bộ trong công tác. Thực
hiện nghiêm túc công tác kiểm tra nội bộ, thực hiện phê bình và tự phê bình tập
trung vào cuối HKI và cuối năm học. Đánh giá, phân loại công chức sát thực tế.
* Chỉ tiêu:
- Không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật. Không
có công chức vi phạm pháp lệnh công chức.
- Tham dự hội họp, học chính trị, học chuyên đề: 100%.
- Giáo viên tham gia học lớp nâng chuẩn đạt các yêu cầu kiểm tra chương
trình.
- Giới thiệu cho Đảng 01 giáo viên ưu tú để kết nạp.
4. Công tác thi đua, khen thưởng:
* Nội dung:
- Phát động phong trào thi đua trong giáo viên học sinh trong suốt năm học.
Nội dung hình thức thi đua phong phú: Dạy tốt - học tốt; tham gia các hội thi
làm ĐDDH; Viết kinh nghiệm giáo dục; các hình thức thi đua phong trào nhân
chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Trong đó tập trung chính vào thi đua 2 tốt
“Dạy tốt - học tốt” của cá nhân, của tập thể.
- Thi đua vì sự tiến bộ của cá nhân, tập thể. Không chạy theo thành tích, chỉ
tiêu.
- Xét thi đua phải công bằng, khách quan, kết quả đạt được phải được mọi
người công nhận.
* Biện pháp:
- Tổ chức tốt Hội nghị CBCC đầu năm, giáo viên đăng kí các danh hiệu trên
tinh thần tự giác, tự nguyện có sự động viên khích lệ tinh thần của tập thể.
- Chia thời gian thi đua trong năm học ra làm 02 chặng, cuối mỗi thời điểm
có rút kinh nghiệm sơ kết, cuối năm tổng kết chuẩn bị tốt công tác thi đua giai
đoạn sau.
- Đưa ra giao ước, tiêu chi thi đua, mục tiêu phấn đấu đúng với luật thi đua
khen thưởng, phù hợp với phong trào thi đua chung của huyện, phù hợp với thực
tế của trường.
* Chỉ tiêu:
- Toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên có ý thức thi đua hoàn thành tốt
nhiệm vụ, góp thành tích chung của cá nhân vào thành tích chung của tập thể.
- Tham gia tốt các phong trào thi đua của huyện, của trường. Thực hiện tốt
công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu.
- Danh hiệu thi đua:
+ Cá nhân:
Lao động tiên tiến: 90%/ CB-GV-NV
Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 28
Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 15
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Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 3
Chiến sĩ thi đua cấp huyện: 15
Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 1
+ Tập thể:
Tổ tiên tiến: 4 tổ chuyên môn (Chỉ tiêu của trường)
Trường: Trường tiên tiến cấp huyện. Trường tiên tiến xuất sắc. Nâng
chất đơn vị trường học văn hóa, trường đạt chuẩn quốc gia.
5. Hoạt động giáo dục nghề phổ thông và hướng nghiệp:
* Nội dung:
- Tổ chức dạy hướng nghiệp 9 theo chủ điểm được qui định trong chương
trình; dạy nghề phổ thông 8 (nghề Điện dân dụng) theo công văn hướng dẫn số
8608 của Bộ GD&ĐT.
- Hình thành học sinh ý thức yêu thích nghề nghiệp, hiểu biết và lựa chọn
nghề phù hợp trong tương lai, giúp thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh
sau khi tốt nghiệp THCS
- Qua kết quả học tập nghề làm cơ sở giúp học sinh cộng điểm khi thi
tuyển vào lớp 10.
* Biện Pháp:
- Phân công cán bộ giáo viên phụ trách giảng dạy các nội dung theo đúng
chương trình và hướng dẫn của chuyên môn.
- Giáo viên phụ trách đảm bảo các yêu cầu, quy định về chuyên môn.
- Tổ chức cho học sinh khối 8 học và tham gia tốt kì thi nghề phổ thông
vào tháng 3/2013.
* Chỉ tiêu:
- Toàn thể học sinh khối 9 học chương trình hướng nghiệp và nhận thức
tốt các chủ đề đã tiếp thu.
- 98,5 % học sinh đỗ trong kì thi nghề phổ thông nâng số học sinh trong
toàn trường được học nghề và có chứng chỉ nghề từ 50 % trở lên.
6. Hoạt động NGLL, hoạt động xã hội.
* Nội dung:
- Thực hiện hoạt động NGLL đầy đủ theo 09 chủ điểm của chương trình
và tích hợp nội dung sang các môn học khác theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
năm học 2012-2013 của Phòng GD & ĐT Mỏ Cày Nam.
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan du lịch, giao lưu cho học
sinh trong năm. Qua đó rèn kĩ năng sống, bản lĩnh tự tin khi giao tiếp, hình
thành tính tích cực chủ động không chỉ trong hoạt động tập thể mà cả trong hoạt
động học tập.
- Giáo dục, tổ chức cho học sinh tham gia tìm hiểu truyền thống, các cuộc
thi vừa phục vụ cho việc học tập vừa tạo học sinh môi trường vui chơi lành
mạnh, tham gia lao động tập thể, chăm sóc phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh
hùng.
* Biện pháp:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm học, từng tháng. Gắn
hoạt động giáo dục NGLL với hoạt động Đội của học sinh.
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- Tổng phụ trách Đội căn cứ kế hoạch hoạt động của Hội đồng Đội, phối
hợp các đoàn thể trong nhà trường, tổ chuyên môn tổ chức các hoạt động ngoại
khóa. Tổ chức cho học sinh tham gia phong trào “đền ơn đáp nghĩa”.
- Tham mưu thực hiện công tác xã hội hóa, khen thưởng xứng đáng để
khích lệ sự tham gia của học sinh.
* Chỉ tiêu:
- Thực hiện đầy đủ có chất lượng các chủ điểm hàng tháng, đảm bảo tổ
chức 2 tiết/ tháng.
- Trong năm tổ chức ít nhất 02 lần hoạt động ngoại khóa toàn trường tham
gia.
- Học sinh tích cực, mạnh dạn trong tham gia các hoạt động. Hình thành
phẩm chất nhân cách qua các hoạt động. Biết sắp xếp thời gian sinh hoạt, vui
chơi hợp lí.
- Tham gia đầy đủ các hội thi Văn nghệ - Thể thao, phong trào thi đua của
trường, ngành phát động.
7. Xây dựng cơ sở vật chất, thư viện, sách giáo khoa.
* Nội dung:
- Bảo quản, sử dụng tốt CSVC, sách giáo khoa, thiết bị dạy học.
- Từng bước bổ sung cơ sở vật chất phục vụ cho dạy - học, sinh hoạt: hệ
thống dẫn nước, bảng thông báo, các khẩu hiệu trong trường. Tạo khuôn viên
nhà trường Xanh - Sạch - Đẹp
- Mua sắm các thiết bị dạy học môn Vật lý, Hóa học, Toán…. nhiều năm
sử dụng bị tiêu hao.
- Sử dụng CSVC có hiệu quả song song với thực hiện cuộc vận động “tiết
kiệm, chống lãng phí”
* Biện pháp:
- Từng giáo viên có ý thức sử dụng và bảo quản tốt ĐDDH, tự giác sáng
tạo làm thêm ĐDDH phục vụ cho công tác. Tham gia đóng góp bổ sung nguồn
sách Thư viện thêm phong phú bằng hình thức tặng sách, tặng tiền. v.v.
- Giáo viên phụ trách thiết bị, phối hợp các tổ chuyên môn tham mưu
BGH xin kinh phí mua sắm từ kinh phí nhà nước cấp .
- Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh, trồng chăm sóc cây xanh, tham
gia lao động xây dựng cảnh quan môi trường.
* Chỉ tiêu:
- Bảo quản, sử dụng CSVC, thiết bị, sách giáo khoa đạt hiệu quả.
- Kiểm kê Thu viện, Thiết bị: 1 lần/HK
- Làm ĐDDH có giá trị nộp cho Thiết bị: Ít nhất 1 đồ dùng/tổ/HK
- Đảm bảo các giờ học, thực hành có thiết bị trực quan cho học sinh quan
sát, sử dụng
- Vận động tặng sách thư viện: 30.000đ/GV. Mỗi cán bộ giáo viên nhân
viên tham gia mượn sách tham khảo ít nhất 10 bản/HK. Khuyến khích đến thư
viện đọc sách báo nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức phục tốt cho công tác
chuyên môn.
8. Công tác xã hội hoá giáo dục:
* Nội dung:
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- Xây dựng tốt mối quan hệ nhà trường – gia đình – xã hội, thực hiện
thành 03 môi trường giáo dục khép kín để giáo dục tốt học sinh.
- Tranh thủ và kêu gọi sự ủng hộ của các cá nhân tổ chức, địa phương bên
ngoài để tăng thêm ngoại lực phát triển nội lực. Đặc biệt việc tặng học bổng, học
phẩm cho học sinh.
* Biện pháp :
- Giữ mối liên hệ thường xuyên với gia đình học sinh. Mỗi năm định kì tổ
chức họp CMHS có nội dung đạt chất lượng tốt.
- Tham gia là thành viên, tham mưu củng cố Hội khuyến học xã. Thông
qua tổ chức này, Ban đại diện CMHS vận động các nguồn đóng góp từ bên
ngoài cho giáo dục.
- Nhà trường tham gia các hoạt động nhằm phát triển địa phương: Tham
gia công tác Phổ cập giáo dục, thực hiện công tác giáo dục thường xuyên; phát
hiện bồi dưỡng học giỏi, tham gia bồi dưỡng nhân tài cho địa phương.
* Chỉ tiêu:
- Giữ mối quan hệ tốt với gia đình học sinh. Tổ chức họp CMHS định kì ít
nhất 2 lần/ năm.
- Huy động nguồn vận động đóng góp ước tính từ 10.000.000 đồng trở lên
trong năm học.
- Thực hiện thu quỹ học phí từ 99% trở lên; Bảo hiểm y tế: 90%
9. Công tác quản lý, giám sát, kiểm tra nội bộ:
* Nội dung:
- Tiếp tục xây dựng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực”; củng cố nề nếp, kỉ cương trong kiểm tra, đánh giá, thi cử, đảm
bảo khách quan, chính xác, công bằng.
- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lí GD.
- Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra nội bộ tập trung cho chuyên
môn, công tác tài chính, CSVC. Sâu sát các hoạt động phục vụ dạy - học của
nhà trường.
- Tăng cường quản lí, kiểm tra kịp thời chỉ đạo kịp thời các mặt hoạt
động.
- Thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
* Biện pháp thực hiện:
- Nắm bắt, theo dõi chặt chẽ các hoạt động của nhà trường. Phân công cụ
thể nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng. Bàn bạc thống nhất chương
trình, kế hoạch hoạt động của nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ cụ thể từng nội dung, thời điểm kiểm
tra từng tháng. Thành lập lực lượng kiểm tra có năng lực, uy tín, khách quan
trong nhận xét đánh giá.
- Theo sát hoạt động chuyên môn, các hoạt động của nhà trường. Tăng
cường khâu kiểm tra đột xuất, xây dựng nhiều hình thức kiểm tra.
- Ứng dụng tiến bộ kĩ thuật công nghệ vào công tác quản lí: hồ sơ sổ sách,
hồ sơ cán bộ, công chức, quản lí tài chính . v.v.
* Chỉ tiêu:
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- Quản lí các hoạt động đạt hiệu quả. Hoàn thành tốt kế hoạch kiểm tra
nội bộ.
- Không để các hiện tượng tiêu cực, mất đoàn kết xảy ra trong nhà trường.
- Dự giờ kiểm tra đột xuất về tiết dạy, hồ sơ hàng tháng.
- Duyệt hồ sơ: Tổ duyệt: 1 lần / tháng; trường duyệt ít nhất 1 lần/HK
- Kiểm tra toàn diện: 10 GV/năm; Kiểm tra chuyên đề: 10 GV/năm. Kiểm
tra đổi mới PP: 5 GV/năm.
- Các tổ chuyên môn, các bộ phận đều được kiểm tra ít nhất 01 lần/học kì.
Qua kiểm tra nhận xét tiếp thu và sửa chữa các nội dung còn hạn chế .
Trên là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 của trường
THCS An Định, từng nội dung nhiệm vụ được cụ thể hoá thành kế hoạch riêng
và thể hiện trong kế hoạch hoạt động hàng tháng của nhà trường. Kế hoạch sẽ có
sự bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp theo sự chỉ đạo của ngành và tình hình thực
tế của đơn vị.
* Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD & ĐT Mỏ Cày Nam (để báo cáo)
- Đảng ủy, UBND xã An Định (để báo cáo)
- P.HT, Tổ trưởng (để thực hiện)
- Lưu: VT

Võ Văn Đồng
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