PHÒNG GD&ĐT MỸ ĐỨC
TRƢỜNG THCS BỘT XUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

Số: /BC-THCS

Bột Xuyên, ngày 30 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO
Kết quả công tác tháng 3
kế hoạch công tác tháng 4 năm học 2017-2018
I. TÌNH HÌNH CHUNG:

1) Học sinh:
Số lượng đầu
năm (thời
điểm Khai
giảng)
441

Số lượng
tại kỳ giao
ban trước

Số lượng
hiện tại

435

435

Số tăng
(+) giảm
(-) giữa 2
kỳ giao
ban
0

Tổng số tăng
Tổng số bỏ
(+), giảm (-)
học tính từ
so với đầu
đầu năm
năm
6

3

2) Tình hình đội ngũ:
Tổng số CBGV: 46 Đc – Đủ
3) Cơ sở vật chất:
Không có biến động.
4) Tiến độ thực hiện chƣơng trình:
Nội dung chương trình đang thực hiện ở tuần 32.
5) Triển khai, ban hành các văn bản chỉ đạo:
a) Cập nhật, quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên:
THỐNG KÊ CÔNG VĂN ĐẾN – ĐẾN THÁNG 03 NĂM 2018
Số, ký hiệu

Ngày tháng văn
bản

Trích yếu nội dung

170/PGD&ĐT

27/02/2018

Triệu tập cán bộ, Gv coi thi HSG lớp 9 vòng 2

178/KHPGD&ĐT

27/02/2018

K.H công tác thi đua khen thưởng

40/KHPGD&ĐT

10/2/2018

K.h công tác văn thư, lưu trữ ngành GD

183/CV-PGD&ĐT

1/3/2018

Triêu tập thẩm định hồ sơ chuyên đề đổi mới…

905/QĐ-TTr

8/12/2018

QĐ kiểm tra các quy định công khai …

173/PGD&ĐT

27/2/2018

Triệu tập CB, GV chấm tjhi HSG lớp 9 vòng 2

184/PGD&ĐT

1/3/2018

Lịch thi bóng đá thành phố

187/PGD&ĐT

2/3/2018

Tổ chức chung kết ngày hội VHTT

11/TB-TT

2/3/2018

Thông báo ôn thi đầu vào lớp đại học văn thư

605/QĐ-UBND

1/2/2018

QĐ công nhận các quận huyện đạt chuẩn XMC,
PCGD

188/PGD&ĐT

2/3/2018

Triệu tập biểu diễn văn nghệ

193/PGD&ĐT

5/3/2018

Tổ chức hội nghị giao ban tháng 3

195/KH-PGD

5/3/2018

K.H tổ chức đội tuyển môn khoa học

194/KH-PGD

5/3/2018

K.H tổ chức thi HSG văn hóa

192/PGD&ĐT

5/3/2018

Tổ chức coi, chấm thi HSG kỹ thuật 9

201/PGD&ĐT

6/3/2018

Triêu tập hội nghị khai mạc thi TPT Đội

194/KH-PGD

5/3/2018

K.H bôì dưỡng đội tuyển HSG

207/PGD&ĐT

8/3/2018

Giới thiệu tài liêu ôn tập thi vào 10

208/KH-PGD

8/3/2018

K.H cải cách hành chình ngành GD

209/CV-PGD&ĐT

9/3/2018

Triển khai thực hienj thông tư 36/2017

210/KHPGD&ĐT

9/3/2018

K.H tuyên truyền phổ biến GDPL

36/2017-BGĐT

28/12/2017

Thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai

212/TTr-GD&ĐT

9/3/2018

K.H thanh kiểm tra học kỳ 2

216/PGD&ĐT

12/3/2018

Cử các đơn vị tham gia ngày hội VHTT

211/PGD&ĐT

9/3/2018

Lịch kiểm tra các trường

214/KH-PGD&ĐT

9/3/2018

K.H tổ chức 70 năm ngày ra lời kêu gọi toàn
quốc kháng chiến

01/HĐ-HĐTĐKT

12/3/2018

HD công tác bình xét thi đua khen thưởng

69/KH-TTYT

13/3/2018

K.H giám sát hoạt động y tế

1065/SGD&ĐTCCTT

13/4/2017

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường

584/SGD&ĐTCCTT

28/2/2018

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn

203/KH-UBND

26/2/2018

K.H vận động quỹ BTTE 2018

224/PGD&ĐT

14/3/2018

Lịch thi điền kinh TP

7701/SGD&ĐTCCTT

13/3/2018

Tổ chức cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách HCM

95/KH-PGD&ĐT

7/3/2018

K.h tổ chúc cuộc thi tuổi trẻ…

10/TT-HĐ Đ

15/3/2018

Triệu tập mô hình điểm cấp TP

01/KH-BCĐ

9/2/2018

K.h thực hiện công tác XMC, PCGD

808/SGDDT-CCTT

16/3/2018

Hưởng ứng chiến dich giờ trái đất

04/KH-MTTQ

19/1/2018

K.H vận động ủng hộ quỹ vì Trường Sa thân
yêu

02/KH-Bvđ

19/1/2018

K.H vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo

219/PGD&ĐT

12/3/2018

Tổ chức thi Olympic các môn văn hóa 6,7,8

275/CV-PGD&ĐT

19/3/2018

Triệu tập GV,NV thi CNTT cấp TP

809/SGD ĐT-CCTT 16/3/2018

Phối hợp đánh giá tình trạng dinh dưỡng HS

5749/CT-TNCN

5/2/2018

Q toán thuế TNCN 2017

283/PGD&ĐT

20/3/2018

Lịch thi đá cầu TP

302/KH-UBND

16/3/2018

K.H thực hiện chỉ thị 35

05/LN/CTĐ-PGD

21/3/2018

Phát hành vở ủng hộ quỹ CTĐ

03/HĐTĐKT

19/3/2018

Phát hiện và viết bài gương điển hình tiên tiến

278/PGD&ĐT

19/3/2018

Tổ chức tham dự thi HSGKT 9

904/SGD-ĐT

20/3/2018

Tuyên truyền sử dụng điện an toàn

286/PGD&ĐT

22/3/2018

Phân công thẩm định tài liệu ôn tập Tiếng Anh

282/PGD&ĐT

20/3/2018

K.H tuyên truyền, gd phòng chống ma túy

285/PGD&ĐT

22/3/2018

K.H thực hiện môi trường GD an toàn lành
mạnh

290/PGD&ĐT

23/3/2018

Lịch kiểm tra các trường

253/KH-UBND

23/3/2018

K.H thực hiện chế độ chính sách

1002/SGD&ĐT

23/3/2018

Tuyên truyền công tác phân giới cắm mốc

298/PGD&ĐT

26/3/2018

Tổ chức hội nghị giao ban PHT

299/PGD&ĐT

26/3/2018

Thi HSG các môn văn hóa, khoa học 9

215/TB-PGD&ĐT

9/3/2018

Thông báo kết luận của trưởng phòng

09/KH-LĐLĐ

16/3/2018

K. h phát động đại hội công đoàn

CÔNG VĂN ĐI THÁNG 3/2018
Số

Ngày, tháng

Nội dung

11a//QĐTHCSBX

02/03/2018

QĐ vv nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo

11b/QĐTHCSBX

02/03/2018

QĐ vv nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức

12/BCTHCSBX

05/03/2018

Báo cáo thực trạng csvc và nhu cầu sửa chữa

13/BCTHCSBX

05/03/2018

Báo cáo kết quả công tác tháng 2

14/KHTHCSBX

13/03/2018

K.H thi đua khen thưởng

15/KHTHCSBX

14/03/2018

K.h đảm bảo an toàn, an ninh trường học

16/QĐTHCSBX

14/03/2018

QĐ hợp đồng ngắn hạn giáo viên

17/KHTHCSBX

24/03/2018

K.H thực hiện môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh

18/QĐTHCSBX

24/03/2018

K.H kiện toàn BCĐ tuyên truyền gd phòng chống tọi
phạm mua bán người

19/KHTHCSBX

24/03/2018

K.h tuyên truyền gd phòng chống ma túy

20/QĐTHCSBX

24/03/2018

QĐ kiện toàn BCĐ công tác phòng chống ma túy

6. Công tác bồi dƣỡng đội ngũ:
- Tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm CM:
Tổ chức 02 buổi sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.
- Thao giảng, dự giờ; tập huấn:
Dự giờ thao giảng được 28 giáo viên: 100% có đầy đủ bài soạn theo đúng yêu
cầu, chất lượng giờ dạy đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới.
7. Việc thực hiện Quy chế chuyên môn:
- Tiếp tục ổn định nề nếp học sinh.
- Tổ chức các chuyên đề về đổi mới PPDH, KTĐG theo yêu cầu đổi mới theo
hướng phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất học sinh.
- Việc sử dụng Đồ dùng dạy học được thực hiện nghiêm túc.
8. Công tác quản lý, thực hiện hoạt động dạy thêm, học thêm:
Đã triễn khai theo đúng kế hoạch được duyệt với PGD&ĐT.
-Tổng số lớp và Số học sinh tham gia học thêm:
Khối 6

Khối 7

Khối 8

3

3

4

3

3

3

Số học sinh học
chính khóa

115

95

111

Số học sinh học
thêm

80

74

79

70%

78%

71%

Số lớp học chính
khóa
Số lớp dạy thêm

Tỉ lệ học thêm

Khối 9
4
3
115
95
83%

Toàn trường
14
12
436
328
75%

- Việc tổ chức phân nhóm và tổ chức dạy thêm theo nhóm học lực của học sinh:
+) Giỏi, khá 04 lớp – 115 Học sinh.
+) TB 04 lớp – 108 Học sinh.
+) Yếu 04 lớp – 105 Học sinh.
- Mức thu: 18.000đ/ buổi/ 3 tiết.
- Thời gian học; 7 tháng/ năm.
- Số buổi: 3 buổi/ tuần.

9. Quản lí tài chính: Đúng quy định
10. Công tác Văn thƣ lƣu trữ:
Cập nhật, lưu trữ hồ sơ văn bản đúng quy định.
Thống kê, báo cáo nộp đúng tiến độ.
11. Công tác kiểm tra nội bộ trƣờng học:
- Kiểm tra bài việc soạn, việc dạy của GV:
Trong tháng 03 Nhà trường đã kiểm tra 100% bài soạn của giáo viên. Hầu hết đã
soạn đúng theo yêu cầu đổi mới. Qua dự giờ tất cả đã có sự thống nhất giữa nội dung
bài soạn và thực tế dạy trên lớp.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG THÁNG

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả
- Tổ chức tốt nề nếp sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn
- Tổ chức mít tinh kỷ niệm 87 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Tổ
chức cho học sinh cắm trại, Hội chợ quê, giao lưu văn nghệ, TDTT,….)
- Đội tuyển học sinh giỏi lớp 8 dự thi Toán Hà Nội mở rộng (HOMC) – Kết
quả (01 huy chương bạc; 02 huy chương đồng)
- Ổn định nề nếp học sinh
- Duy trì tốt sĩ số học sinh
2. Các việc chƣa đƣợc thực hiện theo kế hoạch
Đã triển khai có hiệu quả tốt các kế hoạch đề ra.
III. PHƢƠNG HƢỚNG CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2018

1. Tổ chức chuyên đề: Ôn tập cho học sinh lớp 9 thi vào THPT.
2. Tiếp tục làm tốt công tác Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.
3. Tổ chức ôn tập cho các đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 tham gia thi học sinh
giỏi cấp thành phố vào ngày 04/4.
4. Tổ chức ôn tập cho học sinh giỏi Khối 6, 7, 8 thi Olympic ngày 12/4
5. Thực hiện đúng tiến độ chương trình và ôn tập chuẩn bị thi học kỳ II năm
học 2017-2018.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

Đề nghị Phòng Giáo dục tiếp tục tham mưu UBND huyện Mỹ Đức đầu tư xây
dựng CSVC cho nhà trường đủ điều kiện công nhận lại trường chuẩn Quốc gia
trong năm 2018.
Nơi nhận:

HIỆU TRƢỞNG

+ Phòng GD&ĐT; (báo cáo).
+ Lưu: VP.

Nguyễn Thị Hoàn

