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Số: 432 /SGDĐT- GDTH
V/v hướng dẫn báo cáo kết quả thực
hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018
đối với Giáo dục Tiểu học

Kính gửi:

Các Phòng Giáo dục và Đào tạo
(Sau đây gọi chung là các đơn vị)

Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của
ngành Giáo dục; Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng
Bộ GDĐT về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục
mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 20172018; Công văn số 3868/BGDĐT-GDTH ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2017 2018; Công văn 929 /BGDĐT-GDTrH ngày 27/4/2018 về hướng dẫn thực hiện
nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với giáo dục tiểu học, Sở GDĐT đề nghị các đơn
vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với giáo dục tiểu
học như sau:
I. Đánh giá việc phát triển mạng lưới trường, lớp, học sinh
1. Quy mô phát triển trường, lớp, học sinh, giáo viên.
2. Đánh giá về chất lượng giáo dục, có só sánh với năm học trước (tổng hợp
theo mẫu gửi kèm);
3. Đánh giá về đội ngũ và chất lượng đội ngũ;
4. Về huy động trẻ ra lớp;
5. Các giải pháp đã thực hiện trong việc xây dựng và duy trì trường đạt chuẩn
quốc gia.
6. Công tác phổ cập giáo dục.
Yêu cầu có số liệu, tỷ lệ cụ thể, so sánh với cùng kỳ năm trước.
II. Kết quả chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học
1. Tình hình và kết quả công tác chỉ đạo, tổ chức và quản lý hoạt động
chuyên môn trong trường tiểu học theo định hướng phát triển phẩm chất và
năng lực học sinh
- Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Công văn số 929 /BGDĐTGDTrH ngày 27/4/2018 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối
với giáo dục tiểu học;
- Tình hình và kết quả đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra,
đánh giá theo Thông tư 22; các mô hình tổ chức các hoạt động giáo dục sáng tạo
của địa phương;
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- Các biện pháp chỉ đạo và kết quả đạt được trong thực hiện: dạy học ngoại
ngữ; tin học; (thống kê số trường, lớp, học sinh học ngoại ngữ và tin học 2 tiết/
tuần; 4 tiết /tuần);
- Công tác dạy 2 buổi/ ngày (số trường, số lớp và học sinh được dạy học 2
buổi/ngày);
- Công tác giáo dục đạo đức, lối sống của giáo viên, học sinh; khắc phục tình
trạng bạo lực học đường và các hiện tượng tiêu cực khác;
- Công tác chỉ đạo và chuẩn bị kiểm tra chất lượng cuối năm; công tác bàn
giao chất lượng cuối năm học.
2. Công tác duy trì mô hình trường học mới, SEQAP; triển khai dạy học
TV1-CNGD
3. Công tác đổi mới quản lý chuyên môn và các hoạt động giáo dục
- Đổi mới quản lí việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo
hướng phân cấp, giao quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục;
- Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, vệ sinh, có tính tham gia và dân chủ:
đổi mới cơ chế quản lý chuyên môn; sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên
cứu bài học; công tác bồi dưỡng các nội dung chuyên môn, nâng cao tay nghề cho
giáo viên. Tăng cường điều kiện đảm bảo và sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin
trong quản lý; tình hình tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trên trang
mạng "trường học kết nối";
- Quản lý dạy thêm học thêm; chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong
nhà trường; khắc phục tình trạng lạm thu;
4. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua
- Đánh giá công tác chỉ đạo của Phòng GD&ĐT; Kết quả đạt được các cơ sở
Giáo dục.
(Với mỗi nội dung cần có minh chứng và số liệu cụ thể; nêu những kết quả
nổi bật, những cơ sở và cá nhân làm tốt, điển hình trong phong trào thi đua “Đổi
mới, sáng tạo trong dạy và học”; những việc chưa làm được, khó khăn, hạn chế,
vướng mắc; nguyên nhân chủ quan và khách quan; các đề xuất, kiến nghị đối với
các cấp quản lý.)
5. Đánh giá chung
Đánh giá ngắn gọn những thành tựu đạt được; những tồn tại hạn chế; nguyên
nhân các tồn tại, chỉ rõ những vấn đề nào thuộc thẩm quyền địa phương, những
vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Sở GDĐT; các giải pháp khắc phục.
III. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đối với Giáo dục Tiểu học năm
học 2018 - 2019
( Nêu những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm học 2018-2019)
IV. Đề xuất, kiến nghị
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Biểu mẫu tổng hợp số liệu Sở gửi qua email của các đơn vị. Đề nghị các đơn
vị điền đầy đủ thông tin số liệu, không được thêm, bớt cột, gửi báo cáo và bảng
biểu trước ngày 30/5/2018 qua địa chỉ email: phonggdth.socaobang@moet.edu.vn.
Trong quá trình triển khai thực hiên, có vướng mắc đề nghị liên lạc với
Phòng GDTH - Điện thoại: 02063856428 để được giải đáp.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng Sở;
- Website;
- Lưu: VT, GDTH.
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