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Hóc Môn, ngày 22 tháng 02 năm 2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI
CHUYÊN ĐỀ “CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRƯỜNG TIỂU HỌC”
Căn cứ Kế hoạch số 1342/GDĐT ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Phòng Giáo dục
và Đào tạo huyện Hóc Môn về việc Tổ chức chuyên đề “Công tác quản lý trường Tiểu
học”;
Căn cứ vào kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện các chuyên đề chuyên môn năm
học 2018 – 2019 của trường Tiểu học Xuân Thới Thượng,
Trường Tiểu học Xuân Thới Thượng xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai chuyên
đề “Công tác quản lý trường Tiểu học” với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
Nhằm giúp cán bộ quản lý, giáo viên từng bước nâng cao chất lượng trường tiểu
học.
Dựa trên việc trao đổi, thảo luận, chia sẻ các phương pháp quản lý và dạy học tích
cực giúp cán bộ quản lý và giáo viên áp dụng chuyên đề phù hợp vào thực tế giảng dạy ở
tại đơn vị.
II. NỘI DUNG – HÌNH THỨC
-

Giáo viên nghe báo cáo viên trình bày nội dung chuyên đề và thực hành nhóm.
Trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và biện pháp khắc phục khó khăn đồng thời
định hướng cách thức thực hiện nội dung chuyên đề tại trường.

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
- Đối tượng tham gia: Ban Giám Hiệu và tất cả giáo viên của trường.
- Thời gian: 7 giờ 15 phút ngày 25 tháng 02 năm 2019 (buổi sáng thứ hai).
- Địa điểm: Phòng Hội đồng trường Tiểu học Xuân Thới Thượng.
- Báo cáo chuyên đề: Trần Công Thành – Phó Hiệu trưởng
IV. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC
1. Ban tổ chức
- Ông Trần Ngọc Minh - Hiệu trưởng
- Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Bái
- Phó Hiệu trưởng - Phó Trưởng ban
- Ông Trần Công Thành - Phó Hiệu trưởng - Ủy viên
2. Văn thư, phục vụ
Bộ phận Văn thư chuẩn bị tài liệu tập huấn, phục vụ chuẩn bị phòng Hội đồng.
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai chuyên đề “Công tác quản lý trường Tiểu
học” của trường Tiểu học Xuân Thới Thượng, đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên xem và
thực hiện nghiêm túc.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Phòng GD – ĐT;
- Ban Giám Hiệu nhà trường;
- 7 Tổ trưởng;
- Lưu: VT, T.

HIỆU TRƯỞNG
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Trần Ngọc Minh
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