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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG TH&THCS TUẦN CHÂU 
 

Số: 05/KH-TH&THCS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                           Hạ Long, ngày 16 tháng 01năm 2019 

 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019 - 2020 

CẤP TIỂU HỌC 

 

I.Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương  

1.Thuận lợi: 

Trường nằm trên địa bàn nhỏ, ít dân cư, các điểm giao thông không quá đông, tình hình an ninh của địa phương ổn 

định. Là môi trường an toàn, lành mạnh. 

Luôn được sự quan tâm, đầu tư của các cấp các ngành đến các hoạt động dạy và học của nhà trường. 

Các bậc phụ huynh học sinh đã quan tâm hơn đến phong trào học tập và các hoạt động của nhà trường. 

Tình hình đời sống, kinh tế xã hội của nhân dân địa phương ngày càng phát triển và dân số ngày càng tăng. 

2.Khó khăn:  

Trường thuộc địa bàn nhỏ hẹp, xa trung tâm thành phố, số dân, số học sinh còn ít nên các hoạt động chủ yếu với quy 

mô nhỏ. 

Nhiều gia đình kinh tế khó khăn, nghề nghiệp bố mẹ không ổn định chủ yếu là nhân viên, nghề tự do, buôn bán nhỏ, 

nhiều học sinh bố mẹ bỏ nhau hoặc mồ côi 1 phía nên điều kiện chăm sóc và đầu tư cho con em học chưa được tốt. 

3. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sự phát triển giáo dục. 

Số giáo viên nhân viên nhà trường thường xuyên thiếu, giáo viên phải dạy chéo môn nhiều, đồng thời kiêm nhiệm các 

vị trí của nhân viên còn thiếu: y tế, thiết bị, thư viện nên ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục. 

Đa số giáo viên có nhà ở xa trường, nhiều giáo viên mới ra trường, lương thấp, chất lượng cuộc sống còn nhiều vất vả 

nên ảnh hưởng đến việc đầu tư chuyên môn và chưa yên tâm ổn định công tác. 

 Điều kiện sống của nhiều gia đình còn thấp nên việc kết hợp và đầu tư cho con em còn nhiều hạn chế. 

Trường mới xây dựng giai đoạn 2 nên còn một số hạng mục chưa hoàn chỉnh. 

Trường ở xa các trung tâm văn hóa, các trung tâm dịch vụ giáo dục nên học sinh còn nhiều thiệt thòi. 
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II. Quy mô lớp, học sinh 

 

 Kết quả thực hiện năm học  

2018 -2019 

Tổng Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5  Ghi chú 

Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS  

 Điểm trường chính 6 212 1 45 2 53 1 34 1 39 1 41  

 Điểm trường lẻ              

 Tổng cộng              

Học 2 buổi/ ngày 6 212 1 45 2 53 1 34 1 39 1 41  

 Học 1 buổi/ ngày              

 

Kế hoạch  năm học 2019 -  2020 Tổng Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5  

Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp   

 Điểm trường chính 7 222 2 51 1 45 2 53 1 34 1 39  

 Điểm trường lẻ              

 Tổng cộng              

 Học 2 buổi/ ngày 7 222 2 51 1 45 2 53 1 34 1 39  

 Học 1 buổi/ ngày              

So sánh năm học 2018 -2019 với 

2019 -2020: Tăng số HS 

  

+ 10 

           

So sánh năm học 2018 -2019 với 

2019 -2020: Tăng số lớp, HS học 

02 buổi/ngày 

 

   1 

 

+10 

           

So sánh năm học 2018 -2019 với  

2019 -2020: Tăng/ giảm số lớp, HS 

học 01 buổi/ngày 

             

 

* Đánh giá viêc̣ huy đôṇg hoc̣ sinh năm hoc̣ 2018 - 2019: 

- Tỷ lê ̣huy đôṇg trẻ 6 tuổi vào lớp 1 là: 45 – 100%   

-Công tác phổ cập giáo dục : Đạt 100% 
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III. Đội ngũ 

1. Biên chế hiện có 

 
BIÊN CHẾ CÓ MẶT NĂM HỌC 2018 - 2019 GV - NV 

HĐ 2018 

- 2019 

Biên chế được  

giao  2018 - 2019 

GV 

về 

hưu 

2019 

- 

2020 

Tổng 

số 

CBQL Giáo viên Nhân viên 

Hiệu 

trưởng 

Phó 

Hiệu 

trưởng 

Tổng 

số 

TPT 

đội 

Tiểu 

học 

Thể 

dục 

Mỹ 

thuật 

Nhạc Tiếng 

Anh, 

Pháp 

Tổng TV 

TB 

Kế 

toán 

Y 

tế 

Văn 

thư 

Thủ 

quỹ 

GV NV Tổng 

số 

CB 

QL 

Giáo 

viên 

Nhân 

viên 

9  1   6   2        1  10 1 9   

 

2. Kế hoạch biên chế năm học 2019 -2020 

 

Biên chế Cân đối (so với biên chế được giao)  Ghi chú 

 CBQL Giáo viên Nhân viên   

Tổng 

số 

Hiệu 

trưởng 

 Phó Hiệu 

trưởng 

TPT 

Đội 

Giáo 

viên 

TV 

TB 

Văn 

phòng 

  

12  1  11 
  Thêm 02 biên chế được giao so với năm  

2018 là  10 người do tăng 1 lớp 

 

      

3. Số cán bộ, giáo viên nghỉ hưu đúng tuổi, nghỉ hưu sớm  

3.1. Nghỉ từ 01/02/2019 đến 30/12/2019. Không 

3.2. Nghỉ từ 01/01/2020 đến 30/5/2020. Không 

IV. Cơ sở vật chất nhà trường 

1. Thực trạng hiện có 

Phòng học thông thường Phòng học bộ môn, chức năng Hiệu bộ, văn phòng Thư viện Ghi chú 

Kiên 

cố 

Bán 

kiên cố 
Tạm thời 

Phòng học 

bộ môn 
Phòng học chức năng 

Phòng 

Hiệu bộ 
Văn phòng 

Kiên 

cố 

Bán kiên 

cố 
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2. Thực hiện cải tạo, sửa chữa năm học 2018 -2019. Không 

3. Kế hoạch cải tạo, sửa chữa năm 2019 -2020. 

Quét ve lại trong và ngoài các phòng học khu tiểu học và 04 phòng cho trường Mầm Non Tuần Châu mượn, sửa bậc bị vỡ, gắn lại các 

chữ khẩu hiệu bị bạc và rơi. 
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4. Kế hoạch mua sắm năm 2019- 2020. (Trang sau cùng với cấp THCS) 

V. Tài chính 

1. Các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện 

Các khoản thu theo thỏa thuận và tự nguyện theo hướng dẫn của UBND thành phố và phê duyệt của Phòng Giáo Dục Hạ Long thực 

hiện tốt. 

-Đề xuất: Thời gian phê duyệt các khoản thu cần thực hiện sớm hơn, hoàn thành trong giữa tháng 9. 

2. Các khoản thu hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa: Không thu 

3. Kinh phí chi ngân sách, học phí thực hiện năm 2018 và dự toán năm 2019 

3.1. Ngân sách thực hiện năm 2018 

- Khối TH: 1.027.000.000 

Kinh phí không tự chủ : Khối TH : 800.000 

Kinh phí từ nguồn cải cách tiền lương:  

- Khối TH: 21.281.069 

Khó khăn, đề xuất: Không 

3.2. Học phí :  không có 

Khó khăn, đề xuất : Không 

3.3. Đề xuất dự toán năm 2019 

Kinh phí tự chủ: Khối TH :1.250.000.000 

Kinh phí không tự chủ :  

- Khối TH: 32.000.000 

VI. Các chỉ tiêu phấn đấu năm học 2019 -2020: 

1. Tỉ lệ huy động 

- Tỷ lê ̣huy đôṇg trẻ 6 tuổi vào lớp 1 là:   51 – 100% 

-Công tác phổ cập giáo dục : đạt 100% 

2. Các chỉ tiêu khác:  

- Chất lượng môn học và HĐGD: Đạt 98% học sinh hoàn thành trở lên 

- Rèn luyện Năng lực - Phẩm chất: 100% học sinh Đạt . 
VII. Một số giải pháp: 

      Tiếp tục phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học. 

  Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng 

phát triển phẩm chất, năng lực người học; tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh nhằm nâng cao chất lượng các 

môn học và hoạt động giáo dục. 
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 Tổ chức các hình thức  dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống nhắm phát triển kĩ năng sống và năng 

lực của học sinh. 

 Rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, thiết 

bị dạy học. 

     Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học. 
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019 - 2020 

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 

 

I- Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (đã trình bày ở trang 1) 

II. Quy mô lớp, học sinh 

 

 Kết quả thực hiện năm học  

2018 -2019 
Tổng Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

 Ghi 

chú 

Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS  

 Điểm trường chính 4 129 1 39 1 26 1 25 1 39  

 Điểm trường lẻ            

 Tổng cộng            

Học 2 buổi/ ngày            

 Học 1 buổi/ ngày 4 129 1 39 1 26 1 25 1 39  

Kế hoạch  năm học 2019 -  2020 Tổng Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9  

Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS Lớp HS  

 Điểm trường chính 4 131 1 41 1 39 1 26 1 25  

 Điểm trường lẻ            

 Tổng cộng            

 Học 2 buổi/ ngày            

 Học 1 buổi/ ngày 4 131 1 41 1 39 1 26 1 25  

So sánh năm học 2018 -2019 với 

2019 -2020: Tăng số HS 

 +2          

So sánh năm học 2018 -2019 với 

2019 -2020: Tăng/ giảm số lớp, 

HS học 02 buổi/ngày 

           

So sánh năm học 2018 -2019 với  

2019 -2020: Tăng số  HS học 01 

buổi/ngày 

 +2          

 

* Đánh giá viêc̣ huy đôṇg hoc̣ sinh năm hoc̣ 2018 - 2019: 

- Số lượng, tỷ lê ̣huy đôṇg học sinh hoàn thành chương trình Tiểu hoc̣ vào lớp 6:  100% 

- Số lượng, tỷ lê ̣học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10:    100% 
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- Số học sinh học nghề kết hợp học văn hóa sau tốt nghiệp THCS: 1/26 = 3,8% 

-Công tác phổ cập giáo dục :100%. Hoàn thành phổ cập giáo dục mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2. 

III. Đội ngũ 

1. Biên chế hiện có 
Tổng 

số 

biên 

chế 

hiện 

có 

BIÊN CHẾ CÓ MẶT NĂM HỌC 2018 - 2019 Hợp 

đồng 

2018-

2019 

Cán bộ 

 quản lý Giáo viên Nhân viên 

Hiệu 

trưởng 

 Phó 

Hiệu 

trưởng 

Tổng 

số 
Toán Lý Hoá Văn Sử Địa Sinh 

GD 

CD 

Công 

nghệ 
Nhạc MT TD 

Tiếng 

Anh 

T 

PT 

Tổng 

số 

TV 

TB 

Kế 

toán 

Y 

tế 

Văn 

thư 

Thủ 

quỹ 

G

V 

N

V 

11 

 
1 1  2   4   1      1  1  1    3 

 

 

2. Biên chế được giao 2018 – 2019 

 

Biên chế được giao 2018 - 2019 
Giáo viên nghỉ hưu 2019 - 2020 

Tổng số Cán bộ quản lý Giáo viên Nhân viên 

13 2 8 3 0 

 

3. Kế hoạch biên chế năm học 2019 -2020 

 

Biên chế  

 

 

Cân đối (so với BC được giao) 

Tổng số Cán bộ QL Giáo viên Nhân viên 

Hiệu 

trưởng 

Phó 

Hiệu 

trưởng 

TPT 

Đội 

Giáo 

viên 

Thư 

viện 

TB 

TN 
Văn phòng 

13 1 1 1 8 1 1 1 Bằng so với biên chế giao năm 2018 

     

4. Số cán bộ, giáo viên nghỉ hưu đúng tuổi, nghỉ hưu sớm: không  

 

IV. Cơ sở vật chất nhà trường 

1. Thực trạng hiện có 
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Phòng học thông thường 
Phòng học bộ môn, chức 

năng 
Hiệu bộ, văn phòng Thư viện Ghi chú 

Kiên 

cố 

Bán 

kiên cố 
Tạm thời 

Phòng học 

bộ môn 

Phòng học 

chức năng 

Phòng 

Hiệu bộ 
Văn phòng Kiên cố Bán kiên cố  

 

5 
  5 1 7 2 1   

 

2. Thực hiện cải tạo, sửa chữa năm học 2018 -2019. Sửa chữa nhà vệ sinh học sinh, mái nhà đa năng 

3. Kế hoạch cải tạo, sửa chữa năm 2019 -2020 

Xây mới các hạng mục phù trợ: Nhà để xe giáo viên, nhà vệ sinh học sinh, sân thể chất, nhà ăn … 

4. Kế hoạch mua sắm năm 2019- 2020 

Trang bị loa máy, bàn ghế, rèm phòng hội trường 

V. Tài chính 

1. Các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện 

Các khoản thu theo thỏa thuận và tự nguyện theo hướng dẫn của UBND thành phố và phê duyệt của Phòng Giáo Dục Hạ Long thực 

hiện tốt. 

-Đề xuất: Thời gian phê duyệt các khoản thu cần thực hiện sớm hơn, hoàn thành trong giữa tháng 9. 

2. Các khoản thu hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa: Không thu 

3. Kinh phí chi ngân sách, học phí thực hiện năm 2018 và dự toán năm 2019 

3.1. Ngân sách thực hiện năm 2018 

Kinh phí tự chủ : 2.327.406.164 

- Khối TH: 1.027.000.000 

- Khối THCS: 1.300.406.164 

Kinh phí không tự chủ : 11.651.805 

- Khối TH : 800.000 

- Khối THCS : 10.851.805 

Kinh phí từ nguồn cải cách tiền lương:  

- Khối TH: 21.281.069 

- Khối THCS : 4.658.848 

Khó khăn, đề xuất: Không 

3.2. Học phí :  

Chi năm 2018:53.551.000 

Khó khăn, đề xuất : Không 
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3.3. Đề xuất dự toán năm 2019 

Kinh phí tự chủ: 2.670.000.000 

- Khối TH :1.250.000.000 

- Khối THCS: 1.450.000.000 

Kinh phí không tự chủ :  

- Khối TH: 32.000.000 

- Khối THCS: 45.000.000 

VI. Các chỉ tiêu phấn đấu năm học 2019 -2020: 

1. Tỉ lệ huy động 

- Tỷ lê ̣huy đôṇg HS TN Tiểu hoc̣ vào lớp 6 là: 41 – 100% 

- Tỷ lê ̣huy đôṇg HS TNTHCS vào lớp 10 là: 39 – 100%     

- Số học sinh học nghề kết hợp học văn hóa sau tốt nghiệp THCS: 2 – 5,1% 

-Công tác phổ cập giáo dục :  Đạt 100% 

2. Các chỉ tiêu khác:  

2.1.Chất lượng bộ môn  

 - Môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hoá: đạt 80% trung bình trở lên 

 - Môn Sinh, Sử, Địa: Đạt 90% trung bình trở lên 

 - Môn CN, GDCD đạt 98% trung bình trở lên 

 - Môn TD, Âm nhạc, Mĩ thuật 100% xếp loại đạt. 

2.2.Chất lượng hai mặt giáo dục:  

- Hạnh kiểm: Tốt 82,7%; Khá  17,3%; Trung bình 0%. 

- Học lực: Giỏi 29,1%; Khá 36,2%; Trung bình 32,3%; Yếu 2,4%.    

-Tỉ lệ chuyển lớp đạt: từ 98% trở lên; không có HS xếp loại HL kém; HK yếu. 

- Lên lớp sau kiểm tra lại đạt 100%. 

-Tỉ lệ tốt nghiệp THCS lớp 9 đạt 96% trở lên. 

-Tỉ lệ HS thi đỗ vào trường công lập từ 30 đến 40%. 

2.3 Chỉ tiêu khác: 

- Học sinh giỏi tỉnh 02 

2.4.Danh hiệu thi đua: 

Tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc; được nhận giấy khen của Sở Giáo Dục Đào Tạo tỉnh Quảng Ninh, của 

UBND TP Hạ Long. 
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VII. Một số giải pháp: 

Thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục và quản lí nhà trường theo văn bản chỉ đạo của cấp trên. Xây dựng chủ trương 

đường lối đúng đắn và kế hoạch cụ thể đồng thời triển khai thực hiện kế hoạch khả thi, hiệu quả. 

Tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ thông qua các hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội 

tuyển học sinh giỏi. 

Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, dạy học ngoại ngữ, các hoạt động ngoại khóa, học tập gắn liền với 

thực hành và biết yêu lao động, giữ gìn vệ sinh môi trường sạch đẹp.  

Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, công tác kiểm tra đánh giá. Xây dựng và duy trì kỉ cương tác phong làm việc 

khoa học, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao. 
 

VIII. Những khó khăn, đề xuất, kiến nghị: 

    1.Khó khăn: 

- Nhà trường thường xuyên thiếu giáo viên, nhân viên nên giáo viên phải dạy chéo môn nhiều, phải làm nhiệm vụ kiêm nhiệm 

khác nên phần lớn cán bộ, giáo viên đều làm việc vượt số giờ quy định nên ảnh hưởng đến thời gian, sức khỏe và hiệu quả 

giảng dạy cũng như các hoạt động khác của nhà trường. 

- Đa số giáo viên có nhà xa trường nên việc đi lại còn nhiều vất vả, cuộc sống còn nhiều khó khăn, chất lượng cuộc sống thấp. 

2.Đề xuất: 

2.1.Đội ngũ: 

- Giao đủ biên chế giáo viên nhân viên cho nhà trường theo quy định. Tổng số 25 biên chế: Tiểu học 12, THCS: 13 biên 

chế. Thêm 02 biên chế so với năm 2018 (23 biên chế) do tăng lớp. 

- Điều động bổ sung giáo viên, nhân viên còn thiếu cần tối thiểu là 05 người.Trong đó: 

+ Giáo viên: thêm 04 giáo viên gồm: 02 giáo viên tiểu học, 01 giáo viên tiếng anh, 01 giáo viên thể dục. 

+ Nhân viên: thêm 01 nhân viên thiết bị, thư viện, văn thư, thủ quỹ. 

2.2. Cở sở vật chất: 

2.2.1. Thực hiện xây dựng trường giai đoạn 3 các hạng mục còn lại: Nhà vệ sinh học sinh, nhà bếp, sân bóng đá, nhà xe 

giáo viên, 2 nhà cầu từ khu hiệu bộ sang 2 khu nhà học, hệ thống bồn cây xanh.   

- Do thiết kế  nhà bếp cạnh nhà vệ sinh nên cần xây lại nhà vệ sinh hiện đại đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. 

2.2.2.Đầu tư  

-Trang bị thêm số bàn ghế học sinh còn thiếu do số học sinh tăng (12 học sinh)  cần thêm 6 bộ bàn ghế 2 mặt để cho học sinh 

học và ngủ bán trú.  

- Trang bị thêm 02 bộ bàn ghế giáo viên: 01 bộ để tại phòng thiết bị cho nhân viên thiết bị làm việc, 01 bộ do tăng thêm 01 

lớp. 
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- Thêm 2 bộ máy vi tính và máy in để bàn cho phòng hành chính 1 bộ, cho bộ phận  thiết bị thư viện 1 bộ. 

- Trang bị bàn ghế loa máy, rèm cho phòng hội trường: 18 bàn loại bàn dài 2,55m; rộng 48cm; 90 ghế ghấp Hòa Phát loại  

G - 02 màu đỏ.  

- Bổ sung đầu tư thiết bị cho phòng nghệ thuật còn thiếu: bàn ghế học sinh, 45 bảng gắn vào giá vẽ, 01 đài, 20 đàn oocgan, 01 

máy chiếu, 01 máy tính, loa. 

- Đầu tư hệ thống camera tại các phòng học, phòng bộ môn, hành lang, ngoài cổng trường để thuận lợi hơn cho công tác quản 

lý và an ninh. 

2.2.3.Sửa chữa: 

- Quét ve lại trong và ngoài các phòng  khu Hiệu bộ và Khu tiểu học cả các phòng cho trường Mầm Non Tuần Châu mượn, 

sửa bậc cửa bị vỡ, gắn lại các chữ khẩu hiệu bị bạc và rơi. 

- Quét ve, kẻ vẽ trang trí tường rào bao quanh trường, sơn lại sắt tường rào và lan can các phòng học, khu hiệu bộ. 

- Sửa lại sân khấu bị võng, bậc bị nứt. Lát gạch đỏ COTO, bậc đục vỡ trát lại galito và ốp gạch đỏ COTO. 

- Lát lại khuôn viên sân trường ra đến cổng bằng gạch terrazzo 50x50x3 phối cải màu, tạo độ dốc về các cống rãnh khắc phục 

tình trạng đọng nước khi trời mưa ở 1 số chỗ trong sân trường và cổng trường. 

- Thay cổng trường đã bị han mục. 

- Sửa chỗ góc bể nước bị vỡ và nắp bể bị hỏng. 

2.3.Chế độ chính sách: 

 Do số giáo viên của trường ít nên nguồn ngân sách được cấp ít, vì vậy cần bổ sung kinh phí  chi trả chế độ tiền lương 

đối với nhân viên làm công tác bảo vệ, vệ sinh tại trường. 

Có chế độ đãi ngộ cho giáo viên, viên chức công tác tại trường trong vùng đặc biệt khó khăn tại Phường Tuần Châu: Về 

chế độ tiền lương hoặc đãi ngộ ngoài lương như trợ cấp tiền xăng, tiền ăn trưa. . . và chăm sóc đặc biệt khác để những giáo 

viên công tác lâu năm ở trường đỡ thiệt thòi và thu hút giáo viên ở nơi khác đến công tác góp phần ổn định cuộc sống cho đội 

ngũ giáo viên, viên chức đồng thời ổn định công tác giảng dạy học sinh tại địa phương.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
. 
                                                                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Lưu Thị Huyền 


