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KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG THÁNG 05 

(Năm học 2019 – 2020) 

1. Tư tưởng chính trị 

- Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các 

ngày kỷ niệm khác; 

 - Tiếp tục tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của 

Đảng ( nhiệm kỳ 2020 - 2025); 

 - Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 217/KH-PGDĐT ngày 20/04/2020 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Kar triển khai thực hiện kế hoạch số 98-KH/HU 

ngày 21/11/2019 của Huyện ủy Ea Kar, Chương trình số 53/CTr-UBND về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết TW8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục – Đào 

tạo. 

 - Phát động viết bài Kỷ yếu giáo dục Đăk Lăk 45 năm; đôn đốc cuộc thi tìm 

hiểu 90 năm thành lập Ngành Tuyên giáo. 

- Tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp về Phòng chống dịch 

Covid - 19 và Văn bản của UBND tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo về đón học sinh trở 

lại học. 

2. Chuyên môn 

- Thực hiện tốt nội dung Quyết định 811/QĐ-UBND, ngày 17/4/2020 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk về điều chỉnh khung biên chế năm học 2019 -2020. 

- Rà soát chương trình, dạy đúng, đủ chương trình (theo hướng dẫn của Bộ 

GD&ĐT); 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 theo hướng dẫn của PGD. 

- Điều chỉnh kế hoạch kiểm tra nội bộ 

- Chuẩn bị hồ sơ đón đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở GD về làm việc từ 

ngày 12 đến 14/5. 

- Chuẩn bị hồ sơ đón đoàn kiểm tra trường chuẩn của Sở GD về làm việc từ 

tuần 2 tháng 5. 

- Điều chỉnh kế hoạch dạy thêm – học thêm. 

3. Công tác GVCN 

- Tuyên truyền HS thực hiện tốt các khuyến cáo về Phòng chống dịch Covid-

19 của ngành Y tế, của Bộ Giáo dục, của Sở GD,… 

- Tuyên truyền học sinh bảo quản CSVC, phòng chống tai nạn thương tích, … 

- Hoàn thành quyết toán các khoản đóng góp; 

4. Công tác đoàn đội - Công đoàn 



a. Công đoàn 

- Xây dựng khối đoàn kết nội bộ; 

- Phối hợp với nhà trường hoàn thành hồ sơ đón các đoàn kiểm tra; 

- Động viên CĐV thực hiện tốt nhiệm vụ được giao 

b. Đội _ Đoàn 

- Duy trì nề nếp học sinh; 

- Tuyên truyền HS thực hiện tốt các khuyến cáo về Phòng chống dịch Covid-

19 của ngành Y tế, của Bộ Giáo dục, của Sở GD,… 

Tuyên truyền HS phòng chống các tai nạn thương tích, xây dựng KH phòng chống 

đuối nước. 

5. Công tác khác 

- Các đ/c có nhu cầu thuyên chuyển thì làm hồ sơ 

- Bảo vệ trực 24/24 đảm bảo an ninh trường học.  
   Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 

- PHT; (để thực hiện) 

- TT; Các đoàn thể; (để thực hiện) 

- Lưu VT. 
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