
 

  PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG TH QUANG TRUNG                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

      Số: ..../KH-THQT                                                             An Bình, Ngày 29 tháng 4 năm 2022  

 
KẾ HOẠCH THÁNG  5  

 

  I. Đánh giá công tác tháng 4: 

1. Công tác chuyên môn nghiệp vụ:  

- Đã tiến hành học tuần 29 đến tuần 32 (4 tuần). 

- Thực hiện điều chỉnh KHGD phù hợp với thực tế việc chỉ đạo dạy học phù hợp  

với điều kiện covid 19 (chuyển từ học trực tuyến sang TT).  

 - Tổ chức cho HS tham gia các sân chơi TNTV, IOE, “Đấu trường Toán học 

VioEdu” các cấp. 

 - Tổ chức kiểm tra nội bộ tháng 4 theo kế hoạch. 

 - Tổ chức cho GV tham gia hội thi GVCNG cấp TX. 

 - Đã tham gia đoàn kiểm tra CM 4 trường TH, Ban GK hội thi GVCN giỏi gồm 2 

đ/c Nguyễn Văn Toàn, Võ Thị Minh Tâm (12/4 đến 16/4). 

  2. Công tác khác:  

 - Hoàn thành các KH tăng cường, sửa chữa CSVC theo kế hoạch.  

 - Dọn vs trường lớp để đón HS quay lại trường.  

 II. Kế hoạch công tác tháng 5: 

Chủ điểm: “ Thi đua lập thành tích chào mừng ngày quốc tế lao động 1/5.  

1.Công tác chuyên môn nghiệp vụ:  

- Thực hiện chương trình tuần 33 đến tuần 36 và tổng kết cuối năm (Từ ngày 

4/5/2022 đến hết ngày 31/5/2022) 

 - Nghỉ Lễ: 1.5 

       - Thi vở sạch chữ đẹp cấp trường (Thứ ba/10/5/2022 

 - Đón đoàn Phúc tra thi đua năm học 2021-2022 

 - Kiểm tra cuối học kì II 

 - Bàn giao chất lượng, bàn giao hồ sơ học sinh. 

 - Tổng kết lớp. 

 - Họp PH lớp cuối năm (Đánh giá HĐ năm học 2021-2022 và thông báo mẫu 

đồng phục mới của trường TH Quang Trung bắt đầu thực hiện từ năm 2022-2023). 



         - Thực hiện các nội dung báo cáo cuối năm.   

  - Họp xét chẩn nghề nghiệp, đánh giá viên chức, xếp loại thi đua. 

  - Tổng kết năm học 2021-2022. 

 - Phân công lịch trực hè. 

 2. Công tác phối hợp với các đoàn thể :  

        - Công đoàn đã cùng với nhà trường phát động nội dung thi đua thiết thực chào 

mừng ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng – thống nhất đất nước 30/4 và ngày quốc 

tế lao động 1/5. 

Bình xét thi đua, tổng kết cuối năm học 2021-2022. 

 - Phối hợp với Liên đội:  

         + Đón đoàn kiểm tra công tác đội năm học 2021-2022.  

  + Luyện tập đội trống, đội nghi lễ khối lớp 3. 

  + Tổ chức Ngày hội đọc sách và ngày hội thiếu nhi vui khỏe. 

         + Bình xét thi đua, tổng kết cuối năm học 2021-2022. 

  + Tổ chức bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương. 

 2. Công tác khác:  

 + GVCN khối 1,2 thu các khoản học tin học và Tiếng Anh (cô Đậu sẽ tính cụ thể 

số tiền/từng lớp). 

 + Đảm bảo tốt vệ sinh, trật tự an toàn trường lớp học. 

Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG 
- PHT(t/h); 

- Tổ, khối CM, đoàn thể đơn vị (t/h); 

- Lưu VT,      

          

            Nguyễn Văn Toàn 
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