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KẾ HOẠCH
Công tác tháng 12 năm 2018
I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân
dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2018); 29 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân
(22/12/1989- 22/12/2018); tổ chức sinh hoạt chủ điểm “Ngày thế giới phòng
chống AIDS (1/12) và Ngày Dân số Việt Nam (26/12)”. Hướng dẫn nghỉ Tết
dương lịch năm 2019.
2. Công bố quy định tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và tuyển sinh lớp 10 THPT
chuyên Lê Quý Đôn năm 2019. Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra HKI tại các trường.
Thi giáo viên dạy giỏi cấp quận bậc THCS, MN.
3. Tham gia giao lưu, chia sẻ phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục
trẻ đặc thù dưới 18 tháng tuổi trong các trường MN. Tham gia trải nghiệm cho trẻ
khuyết tật MN tại làng gốm Thanh Hà, Hội An. Tham gia Giải Thể thao học sinh
TP năm học 2018-2019. Tham gia truyền thông cho cha mẹ trẻ khuyết tật về trị
liệu bằng âm nhạc cho trẻ khuyết tật.
4. Tham dự Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình “Thành phố 4
an”, trao giải Cuộc thi Hùng biện về danh nhân, địa phương trường mang tên và
Cuộc thi Sáng kiến ứng dụng giải quyết các vấn đề về môi trường.
5. Tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ
dưới 18 tháng tuổi cho giáo viên nhà trẻ trong các trường MN công lập.
6. Chỉ đạo các trường tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông,
tổ chức truyền thông về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện,
phòng, chống bạo lực học đường; phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống xâm
hại trên cơ sở giới tại các trường TH; phối hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản
quy phạm pháp luật, kiến thức an toàn thực phẩm cho các trường MN, TH.
7. Công bố kết quả cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning
8. Sở GDĐT Kiểm tra công nhận Thư viện đạt chuẩn tại các trường TH; kiểm
tra Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT về việc xây dựng mô hình trường MN lấy trẻ
làm trung tâm tại các trường MN tư thục.
9. Giao lưu sinh hoạt Câu lạc bộ tiếng Anh các trường tiểu học. Tiếp tục tổ
chức thi đấu các môn giải TTHS cấp quận
10. Kiểm tra công nhận công tác Xây dựng xã hội học tập - Phổ cập giáo dục
và Xoá mù chữ quận Hải Châu định kỳ năm 2018.
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11. Ban hành QĐ giải thể đối với trường: MN Chú ếch con và MN Hạnh
Nhân.
12. 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. Kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra học kì I tại các trường. Kiểm tra
thực hiện chương trình, hoạt động phòng bộ môn, thực hiện quy chế 58 và dự giờ
đột xuất bậc THCS.
II. CÔNG TÁC CỤ THỂ
Ngày 06/12/2018
Đến 14 /12/2018

Tập huấn môn Việt dã THCS tham gia thi đấu cấp thành phố
Thành phần: Theo công văn triệu tập
Địa điểm: Trước tiền sãnh Tiên Sơn
(Tổ THCS phụ trách)

Ngày 7/12/2018

Tổ chức trải nghiệm cho trẻ khuyết tật MN
Thành phần: Theo Công văn
Địa điểm: Làng gốm Thanh Hà, TP Hội An
( Tổ MN phụ trách)

Ngày 8/12/2018
(8h00)

Giao ban Phó hiệu trưởng chuyên môn THCS
Thành phần: Lãnh đạo; chuyên viên tổ THCS; PHT chuyên môn
các trường THCS
Địa điểm: Tại Hội trường PGD
(Tổ THCS phụ trách)

Ngày 10/12/2018
(15h00)

Họp TĐ, HLV môn Việt dã cấp TP
Thành phần: Trưởng đoàn, HLV (theo giấy triệu tập)
Địa điểm: Báo Đà Nẵng, số 06 đường Trần Phú, Thành phố Đà
Nẵng.
(Tổ THCS phụ trách)

Ngày 11/12/2018
Đến 13 /12/2018

Kiểm tra công tác Xây dựng xã hội học tập - Phổ cập giáo dục
và Xoá mù chữ quận Hải Châu định kỳ năm 2018
Thành phần và địa điểm: Theo kế hoạch
(Tổ TH phụ trách)

Ngày 13/12/2018
(Dự kiến 8h00)

Tổ chức họp giao ban Phó hiệu trưởng TH
Thành phần: Phó Hiệu trưởng các trường TH Ông Ích Khiêm
Địa điểm: Tại trường TH Ông Ích Khiêm
(Tổ TH phụ trách)
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Ngày 14/12/2018

Tham dự Hội thảo giao lưu chia sẻ phương pháp chăm sóc, nuôi
dưỡng và giáo dục trẻ đặc thù dưới 18 tháng tuổi trong các
trường MN.
Thành phần và địa điểm: Theo Công văn.
(Tổ MN phụ trách)

Ngày 15/12/2018
Đến 29 /12/2018

Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục
trẻ đặc thù dưới 18 tháng tuổi cho GV nhà trẻ trong các trường
MN công lập
Thành phần và địa điểm: Theo Công văn.
(Tổ MN phụ trách)

Ngày 16/12/2018
(7h00-11h00)

Thi đấu môn Việt dã THCS cấp thành phố
Thành phần: Đôi tuyển quận
Địa điểm: Đường Phạm Văn Đồng
(Tổ THCS phụ trách)

Ngày 18/12/2018
(14h00)

Sinh hoạt chuyên môn Mỹ thuật cấp tiểu học tháng 12/2018
Thành phần: Giáo viên dạy Mỹ thuật các trường Tiểu học
Địa điểm: TH Lê Lai
(Tổ TH phụ trách)

Ngày 18/12/2018

Tổ chức chuyên đề Giáo dục Âm nhạc tại trường mầm non Trúc
Đào ( Hoạt động mẫu giáo Bé, Mẫu giáo Lớn, Nhóm 24-36
tháng ).
Thành phần: Hiệu phó chuyên môn, Giáo viên cốt cán nhà trẻ mẫu giáo.
Địa điểm: MN Trúc Đào
(Tổ MN phụ trách)

Ngày 18/12/2018
(14h00)

Họp TĐ, HLV môn Bóng chuyền, Thể dục nhịp điệu cấp quận
Thành phần: Trưởng đoàn, HLV các trường TH, THCS
Địa điểm: Hội trường trường THCS Lý Thường Kiệt
(Tổ THCS phụ trách)

Ngày 19/12/2018

Tổ chức các hoạt động xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm
trung tâm ( Các hoạt động nhà trẻ, nhóm 18-24 tháng; 24-36
tháng).
Thành phần: Hiệu phó chuyên môn, Giáo viên cốt cán nhà trẻ
Địa điểm: trường MN Hoa Ban
(Tổ MN phụ trách)
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Ngày 20/12/2018

Tổ chức chuyên đề lĩnh vực phát triển ngôn ngữ ( Mẫu giáo
Nhỡ, Nhóm 24-36 tháng ).
Thành phần: Hiệu phó chuyên môn, Giáo viên cốt cán nhà trẻ mẫu giáo
Địa điểm: trường MN Ngọc Lan
(Tổ MN phụ trách)

Ngày 25/12/2018
(14h00)

Sinh hoạt chuyên môn Mỹ thuật cấp tiểu học tháng 12/2018
Thành phần: Giáo viên dạy Mỹ thuật các trường Tiểu học
Địa điểm: Phòng GD&ĐT quận
(Tổ TH phụ trách)

Ngày 27/12/2018

Họp Giao ban Ban hướng dẫn nghiệp vụ cấp thành phố
Thành phần: Theo Quyết định của ban hướng dẫn nghiệp vụ cấp
thành phố
Địa điểm: Tại trường mầm non Khánh An quận Cẩm Lệ.
(Tổ MN phụ trách)

Ngày 28/12/2018

Tham gia truyền thông cho cha mẹ trẻ khuyết tật về trị liệu bằng
âm nhạc cho trẻ khuyết tật.
Thành phần và Địa điểm: Theo Công văn
(Phòng TH Sở GDĐT phụ trách)

Trên đây là Kế hoạch công tác tháng 12/2018 của ngành GDĐT quận Hải
Châu./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Quận uỷ;
- VP Quận uỷ + VP UBND Quận;
- Các trường học
- Các tổ công tác;
- Lưu: VT, THTĐ.Trang
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