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KẾ HOẠCH
Công tác tháng 11 năm 2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo
I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. Tổ chức các hoạt động nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); Lễ tuyên
dương – Khen thưởng phong trào thi đua năm học 2017 – 2018, trao tặng danh
hiệu Nhà giáo tiêu biểu năm 2018.
2. Đón Sở GDĐT kiểm tra công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc
gia.
3. Sở GDĐT ban hành quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 THPT và lớp
10 THPT chuyên Lê Quý Đôn; khung điểm các chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi
trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020. Tham gia cuộc thi Khoa
học kĩ thuật cấp thành phố.
4. Tham gia Hội thảo Giao lưu phương pháp chăm sóc và giáo dục trẻ đặc
thù dưới 18 tháng tuổi ở các trường mầm non thực hiện thí điểm; hoạt động trải
nghiệm cho trẻ khuyết tật mầm non tại làng gốm Thanh Hà, thành phố Hội An.
Tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng chống ma túy, tội
phạm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại các trường học.
5. Tập huấn công tác phòng chống thiên tai; thi đua-khen thưởng, hoạt động
sáng kiến của ngành GDĐT. Tập huấn tự đánh giá, cải tiến chất lượng giáo dục tại
các trường tiểu học, trung học cơ sở.
6. Tham gia chấm chọn các sản phẩm dự thi e-Learning cấp thành phố; đánh
giá ngoài các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.
7. Tham gia lớp tập huấn nâng cao kiến thức, ký năng công tác tư vấn tâm lý
học đường
8. Tổ chức khám chuyên khoa Mắt học đường năm 2018 theo kế hoạch (Đợt
1). Tham gia lớp tập huấn nâng cao kiến thức, ký năng công tác tư vấn tâm lý học
đường.
9. Sở GDĐT kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày
30/6/2015 của Bộ GDĐT và việc triển khai xây dựng mô hình trường mầm non lấy
trẻ làm trung tâm tại các trường MN tư thục; việc đổi mới phương pháp dạy học,
chất lượng học sinh tại các trường tiểu học; các khoản thu đầu năm học mới và
Quy chế công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ
GDĐT; công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; cơ sở vật
chất, trang thiết bị tại các đơn vị, trường học.

10. Kiểm tra việc thực hiện Quyết định 13 của UBND thành phố về dạy
thêm, học thêm (DTHT) tại các Trung tâm DTHT, lưu trú, cơ sở quản lý học sinh
ngoài giờ và giáo viên. Kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng 02 trường MN,
01 trường THCS, 01 trường TH.Kiểm tra đột xuất hoạt động sư phạm nhà giáo đối
với GV mới.
11. Cấp giấy phép DTHT cho giáo viên các trường THCS.
12. Tiếp tục tổ chức thi đấu các môn trong khuôn khổ giải TTHS cấp quận.
Kiểm tra việc thực hiện phong trào Vì cổng trường bình yên tại các trường MN,
TH và THCS
13. Tổ chức Hội thi GVDG cấp quận bậc THCS – phần thi lý thuyết (theo kế
hoạch riêng)
II. LỊCH CÔNG TÁC CỤ THỂ
Từ ngày 30/10–
ngày 02/11/2018

: Thi đấu môn bóng bàn cấp quận
Thành phần: Đội tuyển các trường TH, THCS
Địa điểm: Câu lạc bộ BMB, 54 đường Lê Hồng Phong
(Tổ THCS phụ trách)

Từ ngày 01/11–
ngày 30/11/2018

: Sở GDĐT kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cấp
quận, huyện.
Thành phần: Phòng GDTX-GDCN&ĐH.
Địa điểm: Các quận, huyện.
(Phòng GDTX-GDCN&ĐH phụ trách)

Ngày 03/11/2018

:Tổ chức sinh hoạt chuyên đề môn Thể dục
Thành phần: GV Thể dục các trường THCS
Địa điểm: trường THCS Tây Sơn
(Tổ THCS phụ trách)

Từ ngày 05/11–
ngày 15/11/2018

: Thi đấu môn bóng rổ nam, nữ THCS cấp quận
Thành phần: Đội tuyển các trường THCS
Địa điểm: Nhà đa năng trường THCS Lý Thường Kiệt.
(Tổ THCS phụ trách)
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Ngày 06/11/2018
( 14h00)

Họp TĐ, HLV môn Đá cầu cấp quận
Thành phần: Trưởng đoàn, HLV các trường TH, THCS
Địa điểm: Hội trường trường tiểu học Hùng Vương
(Tổ THCS phụ trách)

Từ ngày 07/11–
ngày 19/11/2018

: Dự giờ các tiết dạy lồng ghép PTTNBM
Thành phần: Theo quyết định
Địa điểm: Các trường tiểu học, THCS
(Tổ THCS phụ trách)

Ngày 09/11/2018
(9h00)

: Giao ban HT các trường THCS
Thành phần: Lãnh đạo, CV tổ THCS, HT các trường
Địa điểm: Tại Vườn thực hành Trường TH-THCS Đức Trí
(Tổ THCS phụ trách)

Ngày 09/11/2018

:Tổ chức Hội thảo Chăm sóc Mắt học đường
Thành phần: Đại diện BGH các trường TH, THCS và 03
đại diện PHHS các trường TH, THCS.
Địa điểm: trường TH Lê Đình Chinh.
(Tổ TH phụ trách)

Ngày 10/11/2018

: Tổ chức chuyên đề làm quen tiếng Anh tại trường Mầm
non Tiên Sa.
Thành phần:
- Ban giám hiệu, giáo viên các trường MN
- Ban hướng dân nghiệp vụ cấp thành phố
Địa điểm: Trường MN Tiên Sa
(Tổ MN phụ trách)

Từ ngày 12/11–
ngày 13/11/2018

: Tổ chức các hoạt động thực hành theo chế độ sinh hoạt
một ngày.
Thành phần: Hướng dẫn viên , chủ nhóm lớp độc lập tư
thục 13 phường
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Địa điểm: tại 03 nhóm, lớp độc lập tư thục.(03 phường
Bình Hiên, Bình Thuận, Hòa Thuận Đông, Thạch Thang,
Hòa Cường Bắc).
(Tổ MN phụ trách)
Từ ngày 12/11–
ngày 15/11/2018

Thi đấu môn Đá cầu cấp quận
Thành phần: Đội tuyển các trường TH, THCS
Địa điểm: Câu lạc bộ Phan Châu Trinh.
(Tổ THCS phụ trách)

Ngày 13/11/2018

: Tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn Mĩ Thuật Tiểu học
Thành phần: giáo viên mĩ thuật tại các trường Tiểu học.
Địa điểm: tại trường TH Trần Văn Ơn.
(Tổ TH phụ trách)

Ngày 16/11/2018
(8h00)

: Sở GDĐT tổ chức Lễ tuyên dương – Khen thưởng phong
trào thi đua năm học 2017 – 2018, trao tặng danh hiệu Nhà
giáo tiêu biểu năm 2018.
Thành phần: Theo kế hoạch.
Địa điểm: Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến.
(Văn phòng Sở phụ trách)

Ngày 16/11/2018
(14h00)

: Phòng GDĐT tổ chức Lễ tuyên dương – Khen thưởng
phong trào thi đua năm học 2017 – 2018 và giao lưu sinh
hoạt Ngày Nhà giáo Việt Nam
Thành phần: Theo kế hoạch.
Địa điểm: Hội trường UBND quận Hải Châu.
(Tổ THTĐ phụ trách)

Từ ngày 21/11–
ngày 22/11/2018

: Tham gia Tập huấn tự đánh giá, cải tiến chất lượng giáo
dục trường tiểu học.
Thành phần và địa điểm: Theo kế hoạch.
(Tổ TH phụ trách)
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Ngày 21/11/2018

: Họp TĐ, HLV môn Việt dã cấp quận
Thành phần: Trưởng đoàn, HLV các trường THCS
Địa điểm: Hội trường trường THCS Kim Đồng
(Tổ THCS phụ trách)

Ngày 23/11/2018

: Tham gia tập huấn công tác thi đua, khen thưởng; hoạt
động sáng kiến ngành GDĐT.
Thành phần và địa điểm: Theo công văn.
(Tổ THTĐ phụ trách)

Từ ngày 23/11–
ngày 24/11/2018

: Tham gia tập huấn tự đánh giá, cải tiến chất lượng giáo
dục trường THCS.
Thành phần và địa điểm: Theo kế hoạch.
(Tổ kiểm tra phụ trách)

Ngày 23/11/2018

:Tổ chức sinh hoạt chuyên đề môn Thể dục
Thành phần: GV Thể dục TH
Địa điểm: trường TH Bạch Đằng.
(Tổ THCS phụ trách)

Từ ngày 26/11–
ngày 29/11/2018

: Tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố.
Thành phần: Theo kế hoạch.
Địa điểm: Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến.
(Tổ TH phụ trách)

Từ ngày 26/11–
ngày 30/11/2018

: Đón đoàn kiểm tra việc thực hiện Thông tư số
13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 của Bộ GDĐT và
việc triển khai xây dựng mô hình trường mầm non lấy trẻ
làm trung tâm tại các trường MN tư thục.
Thành phần và địa điểm: Theo quyết định.
(Tổ MN phụ trách)

Từ ngày 26/11–
ngày 30/11/2018

: Đón đoàn kiểm tra việc đổi mới phương pháp dạy học,
chất lượng học sinh tại các trường tiểu học.
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Thành phần và địa điểm: Theo kế hoạch.
(Tổ TH phụ trách)
Ngày 28/11/2018

: Tham gia tập huấn công tác phòng chống bão lụt, thiên
tai.
Thành phần và địa điểm: Theo công văn.
(Tổ THTĐ phụ trách)

Ngày 28/11/2018

: Tham gia hoạt động trải nghiệm cho trẻ khuyết tật mầm
non tại làng gốm Thanh Hà, thành phố Hội An.
Thành phần và địa điểm: Theo công văn.
(Tổ MN phụ trách)

Ngày 30/11/2018

: Tham gia Hội thảo “Giao lưu phương pháp chăm sóc và
giáo dục trẻ đặc thù dưới 18 tháng tuổi với các trường
mầm non thực hiện thí điểm”.
Thành phần và địa điểm: Theo công văn.
(Tổ MN phụ trách)

Trên đây là Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2018 của ngành Giáo dục và
Đào tạo quận Hải Châu./.
Nơi nhận:
- VP quận ủy;
- Ban Tuyên giáo;
- VP UBND quận;
- Các trường học;
- Trang thông tin điện tử ngành;
- Lưu: VT, THTĐ. Trang
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