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KẾ HOẠCH
Công tác tháng 6 năm 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo
I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. i p t c tổ chức các hoạt động chào mừng háng hành động vì trẻ
em, ngày Quốc t hi u nhi (01/6); kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra
Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6), ngày Gia đình Việt Nam (28/6); ngày Môi
trường th giới; tuần lễ quốc gia về vệ sinh môi trường; tuần lễ biển, hải đảo
Việt Nam.
2. Họp giao ban các khối thi đua, đón đoàn Sở GDĐ khảo sát các
trường đề nghị nhận Cờ thi đua của UBND P năm học 2019-2020
3. Chỉ đạo thực hiện K hoạch ôn tập, kiểm tra học kì II năm học 2019-2020
(đối với lớp 9, từ 16/6 đ n 19/6/2020; đối với lớp 6,7,8, từ ngày 23/6 đ n
04/7/2020). Hoàn thành k t quả xét N HCS năm học 2019-2020.

4. Tham gia cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp thành phố. Tham gia vòng
2 Cuộc thi An toàn giao thông cho n cười ngày mai. Tham gia tập huấn về
Mô đun 1 theo chương trình giáo d c phổ thông 2018.
5. ổ chức Hội nghị tổng k t 05 năm Chuyên đề trường học lấy trẻ làm
trung tâm cấp quận.
6. Sở GDĐ triển khai công tác giám sát và đánh giá cuối kỳ Dự án
Phòng chống tai nạn bom mìn; triển khai phong trào dạy học bơi, phòng
chống đuối nước năm 2020.
7. Kiểm tra đề nghị cho phép hoạt động giáo d c đối với cơ sở 2 trường
MN 123. rình hồ sơ đề nghị giải thể trường MN Búp Sen Hồng.
8. ham gia Hội đồng thi tuyển d ng viên chức năm học 2020-2021.
9. ham mưu UBND quận công nhận hội đồng xét công nhận tốt nghiệp
HCS cho các trường HCS
10. hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn hiệu trưởng và Chuẩn nghề nghiệp
GV cuối năm 2019-2020
11. Kiểm tra việc tổng dọn vệ sinh theo địa bàn phường (các trường
H, HCS trên cùng địa bàn) và trật tự đô thị trên địa bàn ph trách
12. Phối hợp với các trường tiểu học, HCS có điều kiện về cơ sở vật
chất, bể bơi đảm bảo xây dựng chương trình dạy bơi phổ cập hè 2020 và năm
học 2020-2021.
13. ổng hợp quà tặng hành trình yêu thương lần III, xây dựng K
hoạch tặng quà hỗ trợ học sinh nghèo theo chương trình hành trình yêu
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thương lần 3 (dự ki n trong ngày 10 và 11/7). Quy t đinh thành lập đoàn sẽ
thông báo vào ngày 05/7/2020
14. rường HCS rưng Vương và Nguyễn Huệ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, học
bạ cho học sinh tham gia dự thi tốt nghiệp HCS năm học 2019-2020 trong khuôn
khổ Chương trình song ngữ ti ng Pháp theo K hoạch của Sở GDĐ .

15.Sở GDĐ kiểm tra đột xuất công tác bán trú tại các nhóm, lớp độc
lập tư th c; công tác ôn tập tại các trường học; công nhận thư viện đạt chuẩn/
tiên ti n. Nắm tình hình và tư vấn hướng dẫn các trường mầm non thí điểm
cách bố trí sắp x p các thi t bị, khu vực hoạt động phù hợp với điều kiện thực
t diện tích sử d ng cho nhóm trẻ dưới 18 tháng tuổi; tình hình thực tập sư
phạm. hanh tra, kiểm tra đột xuất; xử lý, giải quy t đơn thư theo quy định.
II. LỊCH CÔNG TÁC CỤ THỂ
Từ ngày 03/6 – : Sở GDĐ kiểm tra đột xuất công tác bán trú tại các
ngày 26/6/2020 nhóm, lớp độc lập tư th c.
hành phần và địa điểm: heo k hoạch.
(Tổ MN phụ trách)
Từ ngày 10/6 – : Sở GDĐ kiểm tra và hỗ trợ chuyên môn các trường
ngày 30/6/2020 tiểu học sau khi nghỉ dịch đi học lại.
(Tổ THCS phụ trách)
Từ ngày 10/6 –
ngày 20/6/2020

: Kiểm tra việc tổ chức dạy học, kiểm tra giữa kỳ, đánh
giá x p loại môn hể d c.
hành phần:

heo quy t định

Địa điểm: Các trường H, HCS
(Tổ THCS phụ trách)
Từ ngày 14/6 –
ngày 25/6/2020

: Kiểm tra đánh giá cuối kỳ dự án P NBM mở rộng
tại các trường tiểu học, HCS.
hành phần: heo quy t định
Địa điểm: rường tiểu học Lý Công Uẩn, H rần Văn
Ơn, HCS ây Sơn, HCS Lý hường Kiệt
(Tổ THCS phụ trách)

Ngày 15/6/2020

: Hướng dẫn 04 trường tham gia đánh giá ngoài ( MN
Ngân Hà, MN Hoa Ban, MN ABC, MN Anh Đào) .
hành phần: Tổ mầm non
Địa điểm: Tại các đơn vị
(Tổ MN phụ trách)

Từ ngày 16/6 –
ngày 19/6/2020
Ngày 16/6/2020
(8h00)

: ổ chức kiểm tra học kỳ II lớp 9.
(Tổ THCS phụ trách)
: Họp chia sẻ thảo luận phương án dạy phổ cập bơi cấp
TH, THCS
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hành phần: Hiệu trưởng các trường H, HCS (đã có
bể và chuẩn bị xong bể bơi)
Địa điểm: Hội trường trường HCS Nguyễn Huệ
(Tổ THCS phụ trách)
Từ ngày 18/6 –
ngày 29/6/2020

: i p t c xây dựng k hoạch dạy bơi năm 2020
hành phần: Chuyên viên, giáo viên các trường (có bể
bơi) H, HCS
Địa điểm: ại các H, HCS
(Tổ THCS phụ trách)

Từ ngày 22/6 –
ngày 24/6/2020

: Sở GDĐ nắm tình hình và tư vấn hướng dẫn các
trường mầm non thí điểm cách bố trí sắp x p các thi t bị,
khu vực hoạt động phù hợp với điều kiện thực t diện tích
sử d ng cho nhóm trẻ dưới 18 tháng tuổi.
hành phần: heo công văn.
Địa điểm: ại rường MN Bình Minh
(Tổ MN phụ trách)

Ngày 23/6/2020

: ổ chức tập huấn, thao giảng cho CBQL giáo viên sử
d ng bộ LEGO trong Chương trình GDMN.
hành phần: Tổ mầm non
Địa điểm: ại trường mầm non Măng Non
(Tổ MN phụ trách)

Ngày 23/6/2020
(8h00)

: Hội nghị tập huấn công tác tổ chức thi tuyển sinh 10
HP năm học 2020-2021.
hành phần: Đại diện lãnh đạo phòng GDĐ các quận,
huyện; hiệu trưởng, giáo v các trường HCS; Địa điểm:
rường HP Phan Châu rinh.
(Tổ KHTV phụ trách)

Ngày 24/6/2020

: Tham gia ập huấn sử d ng phần mềm quản lí thi.
hành phần: Giáo v hoặc người xử lí hồ sơ đăng ký dự
thi, cán bộ ph trách phần mềm quản lý thi tại các trường
THCS.
Địa điểm: rung tâm GD X số 1.
(Tổ TH phụ trách)

Từ ngày 25/6 –
ngày 04/7/2020

: Thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi rường HP chuyên Lê
Quý Đôn, nhập dữ liệu đăng ký thi và tổ chức xét tuyển
vòng 1.
(Phòng CNTT-KT&KĐCLGD phụ trách)

Ngày 26/6/2020
(8h00)

: ổ chức Hội nghị ổng k t 05 năm "Chuyên đề rường
học lấy trẻ làm trung tâm" cấp quận.
hành phần: Theo CV triệu tập
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Địa điểm: ại Hội trường UBND quận
(Tổ MN phụ trách)
Ngày 26/6/2020
(14h00)

: Tổ chức tuyên dương khen thưởng Hội khỏe Phù
Đổng cấp quận năm học 2019-2020.
hành phần: Đại diện lãnh đạo các trường TH, THCS,
giáo viên hể d c các trường H, HCS
Địa điểm: rường tiểu học Núi hành
(Tổ THCS phụ trách)

Từ ngày 26/6 –
ngày 30/7/2020

: ổng hợp quà Hành trình yêu thương lần III
hành phần: Các tổ công tác MN, H, HCS.
Địa điểm: rường HCS Nguyễn Huệ, thành phố Đà
Nẵng
(Tổ THCS phụ trách)

Từ ngày 29/6 –
ngày 02/7/2020

: hí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi, đăng ký tuyển thẳng
vào lớp 10 HP tại trường HCS.
(Tổ THCS phụ trách)

Từ ngày 29/6 –
ngày 10/7/2020

: Đón đoàn khảo sát các trường đăng ký Cờ thi đua năm
học 2019-2020.
hành phần và địa điểm: heo k hoạch.
(Tổ THTĐ phụ trách)

Ngày 30/6/2020: : Tham dự Hội nghị tổng k t 05 năm Chuyên đề trường
học lấy trẻ làm trung tâm cấp thành phố.
hành phần và địa điểm: heo công văn.
(Tổ MN phụ trách)
Trên đây là K hoạch công tác tháng 6 năm 2020 của ngành Giáo d c
và Đào tạo quận./.
Nơi nhận:
- Các tổ công tác Phòng GDĐ ;
- Các trường MN, TH, THCS;
- Website ngành;
- Lưu: V , H Đ. rang
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