UBND THỊ XÃTHÁI HÒA
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA HIẾU 1
Số: 136 /KHCL-TrTHHH1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hòa Hiếu, ngày 30 tháng11 năm 2020

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
Xây dựng, phát triển Trường Tiểu học Hòa Hiếu 1 giai đoạn 2020-2025
Trường Tiểu học Hoà Hiếu 1 nằm trên địa bàn khối khối Tân Tiến, phường
Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Trường có tiền thân là trường trường cấp
1, 2 thị trấn Thái Hoà, huyện Nghĩa Đàn, trường được thành lập ngày 05 tháng 9
năm 1945, đến tháng 8/1999, trường được chia tách thành hai trường tiểu học và
trường mang tên trường Tiểu học Thái Hòa 1, đến tháng 5 năm 2008, thị xã Thái
Hoà được thành lập, thị trấn Thái Hoà được đổi tên là phường Hoà Hiếu và từ đó
trường được đổi tên thành Trường Tiểu học Hoà Hiếu 1 theo quyết định số
240/QĐ-CT, ngày 17/7/2008.Trong những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy
Đảng, chính quyền các cấp, sự đóng góp ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh, đến nay
cơ sở vật chất của nhà trường ngày một khang trang và hiện đại hơn. Tập thể
CBGV, nhân viên và HS của nhà trường đã không ngừng khắc phục khó khăn, kế thừa
và phát huy truyền thống dạy học của các thế hệ đi trước, phấn đấu vươn lên để hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ năm học 2008 - 2009 đến nay, trường liên tục đạt danh
hiệu tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc. Năm 2008 trường được
công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và được công nhận lại vào
năm 2017, được Sở GD &ĐT Nghệ An công nhận đạt chất lượng giáo dục cấp độ 3
vào tháng 8/ 2016.
Trường Tiểu học Hòa Hiếu 1 đang từng bước phát triển bền vững, trường đã
đang và sẽ trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉcậy của
phụ huynh và học sinh, là niềm tự hào của nhiều thế hệ học sinh, là niềm tin tưởng
lớn của các cấp lãnh đạo các cấp. Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai
đoạn 2020 - 2025 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải
pháp chủ yếu trong quá trình phát triển nhà trường, là cơ sở quan trọng cho các
quyết sách của Chi bộ, Hội đồng trường và hoạt động của toàn thể cán bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường
là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục thực hiện Nghị Quyết Đại hội
Đảng Toàn Quốc lần thứ XII: “Đổi căn bản, toàn diện nền Giáo dục Việt Nam”;
Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng với các trường
trong thị xã Thái Hòa xây dựng ngành giáo dục phát triển theo kịp yêu cầu phát
triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với các nước khu vực và quốc tế.
Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự đóng góp ủng hộ
nhiệt tình của phụ huynh, đến nay cơ sở vật chất của nhà trường đảm bảo khang
trang, hiện đại hơn. Trường có đủ phòng học kiên cố, các phòng học đảm bảo đúng
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quy cách; có khối phòng phục vụ học tập đáp ứng nhu cầu giáo dục toàn diện cho
học sinh, khối phòng hành chính quản trị đảm bảo phương tiện làm việc cho cán bộ,
giáo viên, nhân viên; có hệ thống thiết bị hiện đại phục vụ tốt cho việc khai thác và
ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lí và giảng dạy; khuôn viên trường có sân
chơi bãi tập đầy đủ, môi trường đảm bảo Xanh, sạch, đẹp và an toàn đáp ứng nhu
cầu của hoạt động giáo dục.
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Thông tư 28/2020/TT-BGD&ĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học,
- Thông tư số 17/2018/TT-BGD ĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ
GDĐT về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận
đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học;
- Thông tư số 32/2018/TT-BGD ĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ
GDĐT về việc ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông;
- Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT
về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường mầm non, tiểu học,
THCS,THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;
- Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT
về việc ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sởt giáo dục phổ thông;
- Nghị quyết số 01-NQ/ ĐU, ngày 25/3/2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
phường Hòa Hiếu khóa XXX, nhiệm kỳ 2020-2025;
- Nghị quyết số 01-NQ/ ThU, ngày 24/7/2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
Đảng bộ thị xã Thái Hòa, khóa III nhiệm kỳ 2020-2025;
- Tình hình thực tiễn của địa phương phường Hòa Hiếu, của Trường Tiểu
học Hòa Hiếu 1 tại thời điểm tháng 10 năm 2020,
II. PHÂN TÍCH BỐI CẢNH
1. Tình hình kinh tế- xã hội phường Hòa Hiếu
Phường Hòa Hiếu là trung tâm của thị xã Thái Hòa, có tổng diện tích 495,23
ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 284,16 ha, đất phi nông nghiệp 171,79 ha. Phía
Đông giáp xã Nghĩa Trung, phía Tây giáp phường Quang Tiến, phía Nam giáp
phường Long Sơn, phía bắc giáp xã Nghĩa Trung, phường Quang Phong. Dân số
10.613 người, số hộ 3.031hộ gia đình với 09 khu dân cư. Mật độ dân số đông, trình
độ dân trí khá cao. Cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng kinh doanh thương mại
dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp và sản xuất nông nghiệp, thu nhập của người dân
tương đối ổn định;Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2019 đạt 92,24%; gia đình luyện tập
thể thao đạt 61,4%.Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu
dân cư" luôn được quan tâm, đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân ngày càng
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được nâng lên. Năm 2018 phường Hòa Hiếu đã được Công nhận phường đạt chuẩn
văn minh đô thị.
Năm 2019 toàn phường có 0,69% hộ nghèo, 0,88% hộ cận nghèo.Hệ thống
chính trị Đảng, chính quyền, đoàn thể từ Phường đến Khối đoàn kết đồng thuận
nhất trí cao mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. An ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không có điểm nóng, vấn đề nổi cộm xẩy ra
trên địa bàn. Đặc biệt cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, các đoàn thể và nhân
dân phường Hòa Hiếu luôn quan tâm, chăm lo đến công tác giáo dục.
Từ đặc điểm tình hình kinh tế và xã hội của địa phương phường Hòa Hiếu,
rút ra những điểm thuận lợi và khó khăn tác động đến nhà trường như sau:
- Thuận lợi: Hòa Hiếu là phường trung tâm của thị xã Thái Hòa, mặt bằng
dân trí cao, kinh tế - xã hội phát triển ổn định nên nhà trường có nhiều thuận lợi để
trường tổ chức dạy học 2buổi/ ngày, bán trú; tổ chức các hoạt động giáo dục tăng
cường, hoạt động ngoài giờ chính khóa; thuận lợi trong công tác phổ cập GDTH;
Có sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, sự đồng thuẫn của
phụ huynh và nhân dân nên việc huy động các nguồn lực để xây dựng phát triển
nhà trường thuận lợi.
- Khó khăn: Nhà trường còn gặp không ít khó khăn như: Áp lực việc chọn
trường, chọn lớp của phụ huynh dẫn đến áp lực sĩ số /lớp đông; áp lực trong tuyển
sinh đầu cấp và bố trí phân công giáo viên dạy hàng năm; áp lực với sự kì vọng của
cha mẹ học sinh về chất lượng dạỵ học của nhà trường; lưu lượng các phương tiện
tham gia giao thông hàng ngày đông dẫn đến tình trạng ùn tắc đường giao thông
khi tan trường trong; các tệ nạn xã hội dễ len lõi vào nhà trường...
1. Tình hình Trường Tiểu học Hòa Hiếu 1
2.1.Tình hình đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
Năm học 2020-2021, tính đến 11/2020, trường có 31 người (Trong đó Quản lí
02 người, GV biệt phái 01 người, giáo viên 26 người; nhân viên 02 người)
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: 01 người; cử nhân: 27 người, cao đẳng: 03
người; CBGV,NV có chứng chỉ tin học 100%, chứng chỉ ngoại ngữ và tiếng dân
tộc: 93%.
- Đảng viên: 19 người, trình độ lí luận chính trị: Trung cấp 02 người; sơ cấp
16 người.
- Tuổi đời:
+ Dưới 30 tuổi: 07 người;
+ Từ 30 tuổi đến dưới 40 tuổi: 10 người;
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+ Từ 40 tuổi đến dưới 50 tuổi:12 người;
+ Từ 50 tuổi trở lên: 01 người;
- Danh hiệu chuyên môn: GVDG cấp trường: 21 người, cấp thị xã 18 người,
cấp tỉnh: 04 người.
- Danh hiệu thi đua: CSTĐ cấp cơ sở 11 người, CSTĐ cấp tỉnh: 01 người.
(Có Phụ biểu 1chi tiết kèm theo)
2.2.Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học
- Diện tích khuôn viên: Tổng diện tích 10.880 m 2. Diện tích trung bình 13,5
m2/học sinh. Diện tích sân chơi, bãi tập 4500 m2. Khuôn viên trường học đảm bảo
Xanh, Sạch, Đẹp, An toàn và thân thiện.
- Khối phòng học: Gồm23 phòng Trong đó có 23 phòng học kiên cố; Số
phòng học đảm bảo: 01 lớp/phòng. Các phòng học đảm bảo đầy đủ ánh sáng, hệ
thống đèn điện, quạt mát.
- Khối phòng phục vụ học tập gồm: 01phòng học tiếng Anh, 01 phòng Tin
học;01 phòng Âm nhạc; 01 phòng khoa học; 01phòng Mĩ thuật, 01 phòng thư viện;
01 phòng Truyền thống và hoạt động Đội; 01 phòng Thiết bị.
- Khối phòng hành chính gồm: 01 phòng Hiệu trưởng, 01 phòng Phó Hiệu
trưởng, 01văn phòng, 01 phòng Y tế học đường, 02 phòng kho, 01 phòng Thường
trực- Bảo vệ;).
- Khu vực bán trú: gồm bếp, nhà ăn và 03 phòng nghỉ.
- Khu vệ sinh: có 02 khu nhà vệ sinh (01 nhà vệ sinh giáo viên và 01 nhà vệ
sinh học sinh),các nhà vệ sinh đảm bảo thiết kế phù hợp, sạch sẽ.
- Có hệ thống nước sạch tinh khiết uống trực tiếp (02 máy lọc), nước giếng,
nước máy dùng cho sinh hoạt; rác thải được hợp đồng với công ty môi trường chở
đi.
- Nhà xe: 02 (Học sinh: 01; GV: 01).
- Số máy vi tính: 24 máy, trong đó: máy để bàn: cái 21 (Phục vụ học tập: 20;
Làm việc: 01); máy xách tay: 03 cái; Máy chiếu: 04; 20 Tivi kết nối Internet.
- Bàn, ghế học sinh: Đảm bảo đủ chỗ cho học sinh theo quy định.
- Trang thiết bị dạy- học: Cơ bản đảm bảo cho công tác dạy- học
Tuy nhiên các phòng học, phòng chức năng đã có không đáp ứng yêu cầu
của chuẩn về diện tích theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT; khối phòng hỗ trợ
học tập đang sử dụng nhà cấp 4 nay đã xuống cấp trầm trọng.
(Có Phụ biểu 2 chi tiết kèm theo)
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2.3. Tình hình trẻ trong độ tuổi tiểu học ra lớp, dự báo quy mô lớp, học
sinh
Năm học 2020 – 2021 tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi ra lớp là 138/138 em đạt tỷ lệ
100%. Trẻ 11 tuổi HTCTTH đạt 98,3%. Tổng số lớp 23 lớp với 808 học sinh sỹ số
của các lớp tương đối đông bình quân 35,1 học sinh/lớp.
Dự kiến năm học 2021 – 2022 trường tuyển sinh 06 lớp /180học sinh. Tổng
số lớp 26 lớp/ 878 học sinh. Số lớp được duy trì ổn định ở mức 26 lớp trong cả giai
đoạn 2021- 2025, đến năm 2030 số lớp 27- 28 lớp.
(Có Phụ biểu 3 chi tiết kèm theo)
2.4. Chất lượng giáo dục
Chất lượng giáo dục của nhà Năm học 2019 – 2020 số học sinh hoàn thành
chương trình lớp học là 768/770 em đạt tỷ lệ 99,7%, học sinh HTCTTH 129/129 tỷ
lệ 100%.
- Số học sinh được khen cấp trường: 548/770 chiếm tỷ lệ: 71,2%;
- Số học sinh được khen cấp trên: 49/770 chiếm tỷ lệ:6,4 %;
- Học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế: 06 em ( 01 huy chương bạc; 03 Huy
chương Đồng cuộc thi toán Titan; 02 em đạt giải Nhì, 01 em đạt giải Ba Trạng
nguyên Toàn tài)
(Có Phụ biểu 4 chi tiết kèm theo)
3. Đánh giá những mặt mạnh và mặt yếu, nguyên nhân chủ quan, khách
quan
3.1. Điểm mạnh
- Nhà trường có bề dày truyền thống về thành tích dạy tốt- học tốt, trường đã
đạt chất lượng giáo dục cấp độ 3 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
- Nhà trường đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và
nhân viên có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình trách nhiệm trong công
tác.
- Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học của nhà trường cơ bản đáp ứng yêu
cầu dạy và học. Nhà trường khai thác và sử dụng có hiệu quả CSVC hiện có. Hàng
năm nguồn ngân sách chi thường xuyên được cấp về sử dụng hợp lí, thực hiện tốt
công tác tài trợ giáo dục.
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- Phần lớn học sinh mạnh dạn, tự tin, có tinh thần trách nhiệm trong học tập
và rèn luyện; chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng được nâng, đặc biệt là chất
lượng mũi nhọn; học sinh tham gia các cuộc thi quốc gia, quốc tế đều đạt giải cao.
* Nguyên nhân khách quan
- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời của lãnh
đạo UBND Thị xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thái Hòa, Đảng ủy và chính quyền
địa phương trong công tác xây dựng và phát triển nhà trường, phần lớn cha mẹ học
sinh quan tâm đến công tác giáo dục, luôn đồng thuận, phối hợp cùng nhà trường
trong mọi hoạt động của nhà trường.
- Xã hội phát triển đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng đội ngũ cán bộ quản
lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và không
ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.
* Nguyên nhân chủ quan
- Tập thể CBGV,NV luôn đoàn kết,
- Nhà trường luôn quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo
viên, nhân viên về năng lực và phẩm chất.
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường nhiệt tình, tích cực
trong công tác xây dựng động cơ, thái độ học tập và nề nếp, kỷ luật của học sinh.
- Tập thể nhà trường luôn có ý thức và trách nhiệm trong phong trào xây
dựng môi trường thân thiện – an toàn
3.2. Điểm yếu
- Năm học 2020-2021, số lượng giáo viên chưa đủ tỷ lệ 1,5 biên chế theo quy
định để thực hiện CT GDPT 2018 (Thiếu 08 GV), có11,5 % GV trình độ đào tạo
chưa đạt chuẩn; có 15,4 % GV có chứng chỉ tin học nhưng còn hạn chế về khả năng
sử dụng CNTT thành thạo trong dạy học, một số giáo viên trẻ còn thiếu kinh
nghiệm trong công tác giảng dạy cũng như giáo dục kỹ năng sống cho học sinh;
Việc tham gia nghiên cứu và viết SKKN cấp tỉnh đạt hiệu quả thấp.
- Cơ sở vật chất chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục để nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Trường thiếu phòng học đa năng, sân thể
thao chưa đạt yêu cầu; có 18 phòng học chưa đảm bảo về diện tích so với quy định
tại Thông tư 13/2000/TT- BGDĐT
- Nhiều thiết bị dạy học đã hư hỏng và thiếu so với quy định.
- Tỷ lệ trung bình học sinh/lớp cao so với quy định Điều lệ trường Tiểu học
(35 học sinh/lớp), lớp 2 lớp tỷ lệ 42 học sinh/lớp;
* Nguyên nhân khách quan
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-Trường đóng trên địa bàn trung tâm quy mô lớp học sinh ngày càng phát triển
nên cơ sở vật chất chưa đáp ứng kịp với quy mô phát triển của sự tăng trưởng số
lượng học sinh. Hệ thống phòng học, phòng hỗ trợ học tập, hệ thống cơ sở vật chất
khác đã được xây dựng từ khá lâu nên phần nhiều đã xuống cấp.
- Sự thiếu hụt về số lượng giáo viên đã diễn ra nhiều năm do số lớp liên tục
tăng, mà số giáo viên được cấp trên bổ sung hàng năm chưa đảm bảo tỷ lệ 1,2 GV/
lớp
- Hệ thống thiết bị dạy học được cấp từ những ngày đầu thay sách chương
trình hiện hành (2000), một số bộ đồ dùng, tranh ảnh, nội dung không phù hợp, ảnh
hưởng đến việc sử dụng trong dạy học của giáo viên.
- Quy hoạch tổng thể nhà trườngthiếu tính chiến lược, các phòng học được
xây dựng khá lâu nên chưa đảm bảo về diện tích so với quy định tại Thông tư
13/2000/TT- BGDĐT
* Nguyên nhân chủ quan:
- Sự cố gắng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn của một số giáo viên
chưa cao, chưa có tính đột phá, sức ỳ lớn.
- Việc đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở một số giáo viên còn lúng
túng nhất là giáo viên trẻ
- CB,GV chưa tập trung thời gian, trí tuệ để đầu nghiên cứu khoa học
4. Cơ hội và thách thức đối với nhà trường trong 5 năm tới
Kết hợp tình hình kinh tế và xã hội của phường Hòa Hiếu và tình hình nhà
trường, trường Tiểu học Hòa Hiếu 1 rút ra cơ hội và thách thức đối với nhà trường
trong giai đoạn 2020-2025 như sau:
4.1. Cơ hội
- Giai đoạn 2020-2025 là giai đoạn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các
cấp nhiệm kỳ2020-2025; đặc biệt là giai đoạn triển khai thực hiện chương trình
giáo dục phổ thông 2018.Để thực hiện chương trình GDPT 2018 thành công, Đảng,
Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND Tỉnh Nghệ An, Sở GD&ĐT, UBND thị xã Thái
Hòa, Phòng GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện kịp thời, sát
đúng, phù hợp thực tiễn của địa phương. Đây là điều kiện, hành lang pháp lý quan
trọng để các nhà trường căn cứ xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nhà
trường.
- Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo đến công tác
giáo dục; Các tổ chức xã hội, các đoàn thể và cá nhân đã tham gia tích cực vào
công tác huy động các nguồn lực tạo môi trường giáo dục thuận lợi cho nhà trường.
Kinh tế địa phương phát triển mạnh, đời sống văn hóa xã hội phong phú, đa dạng,
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có sự hội nhập nhanh là điều kiện huận lơi để nhà trường tổ chức các hoạt theo
hướng động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.
- Trường đóng trên địa bàn phường Hòa Hiếu là phường trung tâm của thị
xã, đường giao thông đi lại thuận tiện, mặt bằng trình độ dân trí cao. Đời sống nhân
dân ổn định, trên 80% học sinh gia đình có điều kiện. Cha mẹ học sinh luôn ủng hộ,
đồng thuận cao với các kế hoạch giáo dục của nhà trường.
- Công nghệ thông tin phát triển tao điều kiện thuận lợi giúp cho đội ngũ
CB,QL,GV tiếp cận các văn bản, thông tin kịp thời, các phần mềm hỗ trợ công tác
quản lý, hoạt động dạy học được xây dựng và ứng dụng, tạo thuận lợi cho các hoạt
động của nhà trường.
4.2. Thách thức
- Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, yêu cầu đòi hỏi của xã hội và gia đình
học sinh ngày càng cao về chất lượng giáo dục. Hội nhập quốc tế trong giáo dục
chưa được tiếp cận.
- Sự đầu tư về CSVC của địa phương chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới, Quy
hoạch tổng thể nhà trường phải khoa học. Việc vận động các nguồn tài trợ cho nhà
trường từ các cá nhân, tổ chức còn ở mức khiêm tốn chưa đáp ứng được với nhu
cầu hiện tại.
- Trường chưa được giao quyền tự chủ về con người và về tài chính; thiếu
giáo viên giáo viên để dạy học 2 buổi/ ngày; nguồn ngân sách chi thường xuyên
cấp cho đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu cho đổi mới giáo dục.
- Sự đòi hỏi của xã hội cũng như gia đình các bậc cha mẹ học sinh trong thời
kì hội nhập và phát triển ngày càng cao về chất lượng giáo dục.
- Công nghệ thông tin phát triển, việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý
và dạy học để đổi mới công tác quản lý và phương pháp dạy học là yêu cầu bắt
buộc đối với việc thực hiện CTGDPT 2018. Đây là thách thức không nhỏ đối với
giáo viên nhiều tuổi, cũng như việc ứng dụng, tổ chức thực hiện các phần mềm
quản lý như Emis, CSDL ngành...
- Các tệ nạn xã hội dễ xâm nhập làm ảnh hưởng đến công tác giáo dục trong
nhà trường.
III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Sứ mệnh: Tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiện đại để
mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng, tư
duy sáng tạo, phát huy tiềm lực vốn có của mình và thấy rằng "Mỗi ngày đến
trường là một ngày vui”.
2.Tầm nhìn: Trở thành một ngôi trường có uy tín, chất lượng nằm trong tốp
đầu của Giáo dục tiểu học tỉnh Nghệ An. Nơi đây CB,GV,NV luôn có ước mơ, khát
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vọng vươn tới thành công và học sinh luôn được tìm tòi, khám phá, trải nghiệm để
phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, các em thực sự hạnh phúc
khi học tập tại mái trường.
3. Giá trị cốt lõi
- Đoàn kết, dân chủ;
- Trung thực, trách nhiệm;
- Tự tin, sáng tạo;
- Hợp tác, chia sẻ;
- Thân thiện, an toàn
4. Phương châm hành động: " Không ngừng sáng tạo, đột phá và hiệu quả"
5. Mục tiêu
5.1. Mục tiêu chung đến 2025
Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục toàn diện, là mô hình
giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.
Xây dựng ngôi trường hạnh phúc, phấn đấu giữ vững chất lượng giáo dục cấp độ 3
và đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 sau kiểm tra lại vào năm 2022.
5.2. Mục tiêu cụ thể
5.2.1.Đội ngũ GV,NV,CBQL
- Dự báo số lượng GV,NV,CBQL để tham mưu cho các cơ quan quản lí cấp
trên trong khâu truyển dụng nhân sự:
+ Về số lượng đội ngũ GV,NV,CBQL đủ để thực hiện theo lộ trình thực hiện
CTGDPT 2018
+ Về Cơ cấu: cơ cấu môn học, độ tuổi, trình độ đào tạo đảm bảo tính kế thừa,
nối tiếp và phát triển đáp ứng chương trình GDPT 2018 giai đoạn 2020-2025
+ Về chất lượng của đội ngũ GV,NV,CBQL đáp ứng chương trình GDPT
2018
a) Chất chất lượng của đội ngũ GV:
+ Số lượng, tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp GV, trình độ đào tạo, xếp
loại viên chức hàng năm
Nội dung
Năm

Xếp loại theo chuẩn NN
Tốt

2020-2021 04

Khá

17

Đạt

06

Trình độ đào tạo
Trên
chuẩn

01

Chuẩn

23

Xếp loại viên chức
HTXSNV

HTTNV

04

19

HTNV

04
9

2021-2022 05

29

05

01

38

05

30

04

2022-2023 05

29

05

01

38

05

30

04

2023-2024 06

28

05

01

38

06

29

04

2024-2025 06

28

05

03

36

06

29

04

+ Mục tiêu năng lực GV đáp ứng yêu cầu CTGDPT 2018: Số lượng GV đáp
ứng tốt CTGDPT: Đạt 100 %; Số lượng GV có thể hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện
triển khai CTGDPT 2018: 17,2%
+ 100% GV tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng nhằm triển
khai hiệu quả chương trình GDPT 2018
+ 100% GV hoàn thành chương trình BDTX theo TT17/2019/TT-BGD&ĐT
( 120 tiết)
+ 100% GV hoàn thành các chương trình BDTX do trường, phòng GD&ĐT
tổ chức
+ 02 Giáo viên đạt GV dạy giỏi cấp tỉnh, 02 GV đạt GVCNG cấp tỉnh
+ 05 giáo viên được cử đi BDGVCC
+ 03 giáo viên được cử đi học tập nâng cao trình độ đạt chuẩn, 03 GV đi học
tập nâng cao trình độ trên chuẩn (Thạc sĩ)
b) Chất chất lượng của đội ngũ nhân viên:
Trình độ đào tạo

Nội dung
Năm

Trên chuẩn

Xếp loại viên chức

Chuẩn

HTXSNV

HTTNV

2020-2021

02

02

2021-2022

02

02

2022-2023

02

02

2023-2024

02

01

01

2024-2025

02

01

01

HTNV

* Chất chất lượng của đội ngũ CBQL:
Nội dung
Năm

Xếp loại theo chuẩn Hiệu
trưởng
Tốt

Khá

Đạt

Trình độ đào tạo
Trên
chuẩn

Chuẩn

Xếp loại viên chức
HTXS

HTT

NV

NV

2020-2021

02

02

02

2021-2022

02

02

02

HTNV
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2022-2023

02

02

02

2023-2024

02

02

02

2024-2025

02

02

02

+ Mục tiêu năng lực CBQL đáp ứng yêu cầu CTGDPT 2018: Số lượng
CBQL đáp ứng tốt CTGDPT: Đạt 100%; Số lượng CBQL có thể hỗ trợ đồng
nghiệp thực hiện triển khai CTGDPT 2018: 100 %
+ 100% CBQL tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng nhằm triển
khai hiệu quả chương trình GDPT 2018
+ 100% CBQL hoàn thành chương trình BDTX theo TT17/2019/TTBGD&ĐT(120 tiết)
+ 100% CBQL hoàn thành các chương trình BDTX do trường, phòng
GD&ĐT tổ chức
+ 01 CBQL ( 50 %) được cử đi BD CBQLCSGD cốt cán
5.2.2.Về cơ sở vật chất trang thiết bị;
- Xây dựng cơ sở vật đảm bảo có đủ các phòng học, các phòng chức năng
theo TT13 và TT14.
- 100% phòng học văn hóa, phòng học bộ môn có thiết bị dạy học hiện đại ti
vi nối mạng Internet
- Đảm bảo thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định của Bộ GD&ĐT
- Có sân chơi bãi tập riêng cho học sinh, có bể bơi, có nhà đa năng…
- Khu nhà vệ sinh học sinh và giáo viên được xây dựng theo hướng hiện đại
- Khu nhà ăn bán trú đảm bảo cho 500 - 600 học sinh
5.2.3.Chất lượng giáo dục
- Chất lượng giáo dục hàng năm
+ Học sinh HTCTTH: tỷ lệ: 100%
+ Học sinh HTCT lớp học được xét lên lớp: tỷ lệ: trên 98,0 %.
+ Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện: 30 – 32 %.
+ Học sinh có thành tích trong học tập các môn học hoặc trong quá trình rèn
luyện: 35%
- Chất tham gia các cuộc thi và giao lưu:
+ Đạt cấp trường: 45% lượt em
+ Đạt cấp thị xã: 15 % lượt em.
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+ Đạt cấp tỉnh: 6- 8% lượt em.
+ Cấp Quốc gia, Quốc tế: 3 – 4 huy chương.
+ Học sinh trang bị các kỹ năng sống cơ bản, biết giao tiếp có văn hóa, tích
cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội
6.Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch
6.1. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
6.1.1. Tham mưu cho cơ quan quản lí về bổ sung đội ngũ GV đáp ứng
chương trình CTGDPT 2018 giai đoạn 2020-2025
- Rà soát nhu cầu giáo viên giai đoạn 2020-2025 về số lượng, cơ cấu;theo số
lượng GV còn thiếu để tham mưu kịp thời với UBND thị xã bố trí bổ sung đủ giáo
viên để thực hiện chương trình GDPT 2018
- Số lượng CB,GV,NV dự báo đến măm 2025:
Năm học

Số lượng
hiện có

Đội ngũ
Cán bộ quản lý
Hiệu trưởng
Phó hiệu trưởng

Số lượng dự báo theo các năm
20212022202320242022
2023
2024
2025

02
01
01
27

02
01
01
39

02
01
01
39

02
01
01
39

02
01
01
39

GV dạy môn cơ bản và hoạt
động giáo dục
GV dạy môn chuyên biệt
Ngoại ngữ 1

21

29

29

29

29

06
02

10
04

10
04

10
04

10
04

Tin học và Công nghệ

01

02

02

02

02

Giáo dục thể chất

01

02

02

02

02

Âm nhạc
Mĩ thuật
Tiếng dân tộc thiểu số
Công tác Đoàn/Đội
Nhân viên

01
01
0
01
02

01
01

01
01

01
01

01
02

01
02

01
02

01
02

Thư viện, thiết bị

01

01

01

01

01

Công nghệ thông tin

0

0

0

0

0

Kế toán

0

01

01

01

01

Thủ quỹ, Y tế

0

0

0

0

0

Văn thư

0

0

0

0

0

Giáo viên

Nghệ thuật

Ghi chú
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6.1.2. Thực hiện phân công chuyên môn hợp lí cho giáo viên, nhân viên,
CBQL đáp ứng yêu cầu CTGDPT 2018
Căn cứ trên kế hoạch giáo dục nhà trườngđã xây dựng hàng năm, Hiệu
trưởng thực hiện phân tích công việc và phân công chuyên môn cho giáo viên đảm
bảo:
- Phù hợp với quy định về chế độ lao động (giờ dạy, chế độ kiêm nhiệm)
theo văn bản TT28…
- Thực hiện đúng quy trình phân công lao động
- Chủ động phân công lao động một cách khoa học, khách quan, thực tế…
+ Phân công GVCN: GVCN vừa có nhiệm vụ dạy học các môm học được
đảm nhiệm, vừa có nhiệm vụ lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động trải
nghiệm nhằm đạt được mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực người học.
+ Phân công giáo viên dạy các bộ môn ( Tin học, Công nghệ; Ngoại ngữ 1,
Âm nhạc, Mĩ thuật, GDTC) để thực hiện CTGDPT 2018. Phân công những GV có
kinh nghiệm đã hoàn thành chương trình BD được cấp chứng chỉ để dạy lớp 1
trong năm học đầu tiên 2020-2021, có kế hoạch để chọn cử GV dạy trong 5 năm,
để GV có kế hoạch học tập bồi dưỡng để được cấp chứng chỉ
+ Bố trí phân công sao để mỗi khối có 01 giáo viên có năng lục, có kinh
nghiệm để dẫn dắt, hỗ trợ được GV toàn khối thực hiện đổi mới.
6.1.3.Bồi dưỡng và phát triển năng lực nghề nghiệp của đội ngũ
GV,NV.CBQL
- Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên đáp ứng mục tiêu nâng cao năng
lực chuyên môn thực hiện CTGDPT 2018, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng theo
các phương thức linh hoạt khác nhau phù hợp với điều kiện của nhà trường.
- Hỗ trợ giáo viên hoàn thành 120 tiết thuộc 3 chương trình bồi dưỡng theo
Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT, ngày 01/11/2019 của Bộ GD&ĐT Ban hành
chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổi thông; Thông
tư số19/2019/ TT-BGDĐT, 12/11/2019 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế BDTX
giáo viên, CBQL cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông…
- Phân công các giáo viên cốt cán, các giáo viên có năng lực triển khai
chương trình GDPT 2018 và kinh nghiệm trong thực hiện chương trình hiện hành
kèm cặp, ghướng dẫn tại chỗ cho các giáo viên có năng lực yếu hơn theo quy trình:
Giải thích về phương pháp mới, thực hiện giờ dạy minh họa, để giáo viên thực hiện
giờ dạy theo yêu cầu CTGDPT 2018 và chương trình hiện hành, đáng giá giờ dạy,
tư vấn các phương pháp để giúp giờ dạy hiệu quả hơn; khuyến khích động viên
giáo viên khi đạt được yêu cầu của một giờ dạy theo chương trình mới.
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- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng riêng tại trường phù
hợp với điều kiện thời gian, tài chính của nhà trường. Phát triển chương trình
BDTX đựa vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng tại chỗ trên cơ sở
phát huy nguồn lực CSVC, hạ tầng CNTT và tài chính của nhà trường
- Tổ chức kiểm tra đánh giá hoạt động BDTX khách quan, công bằng
- Xây dựng chương trình hỗ trợ giáo viên sau hoạt động bỗi dưỡng nhằm
phát huy hiệu quả bồi dưỡng trong thực tiễn giáo dục nhà trường- Lập kế hoạch, cử GV tham gia bồi dưỡng để thực hiện chương trình 2018
(Theo lộ trình 5 năm).
6.1.4. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nền nếp sinh hoạt chuyên môn, đa
dạng hóa nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên đề chuyên môn
- Bổ sung hoàn thiện quy chế chuyên môn, tổ chuyên môn
- Thực hiện tốt nền nếp sinh hoạt chuyên môn đảm bảo đồng hành, hỗ trợ
thường xuyên đối với giáo viên, nhất là giáo viên thực hiện CTGDPT 2018; thực
hiện SHCM theo nghiên cứu bài học ở tất cả các tổ/ khối chuyên môn
- Xây dựng các nội dung sinh hoạt chuyên đề phong phú, đa dạng đáp ứng
nhu cầu phát triển chuyên môn môn của GV, đa dạng hóa hình thức sinh hoạt
chuyên đề để tăng tính hấp dẫn , lôi cuốn, đảm bảo hiệu quả đối với giáo viên
6.1.5. Xây dựng cộng đồng học tập trong nhà trường phát triển đội ngũ
GV,NV,CBQL.
- Tạo môi trường để GV, NV, CBQL luôn học hỏi lẫn nhau, trau dồi chuyên
môn và nâng cao ý thức trách nhiệm trong tự học, tự bồi dưỡng. Nhà trường xây
dựng cộng đồng học tập trong nhà trường cùng thực hiện chương trình sách giáo
khoa lớp 1 năm học 2020-2021, lấy kinh nghiệm để triển khai các lớp tiếp theo
thông qua các hoạt động như: tổ chức sinh hoạt chuyên môn, tổ chức dạy học và
các hoạt động giáo dục về đổi mới dạy học theo tiếp cận năng lực, về phương pháp
kiểm tra đánh giá năng lực học sinh…
- Kết hợp cộng đồng học tập giữa các trường trong cùng cụm trường để hỗ
trợ nhau phát triển chuyên môn thông qua hình thức sinh hoạt chuyên môn theo
cụm trường, liên trường
6.1.6. Kiểm tra đánh giá chất lượng đội ngũ GV,NV,CBQL đảm bảo khách
quan công bằng, làm cơ sở thực hiện hiệu quả công tác thi đua khen thưởng,tạo
động lực làm việc cho đội ngũ GV,NV,CBQL
- Hàng năm, nhà trường tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng đội ngũ
CBGV, NV thông qua hình thức dự giờ, thăm lớp, kiểm tra đột xuất… từ đó xác
định được nhân sự nào cần được đào tạo, bồi dưỡng và bồi dưỡng ở lĩnh vực nào để
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phát huy tối đa tiềm năng của cá nhân và đóng góp nhiều nhất cho sự phát triển của
nhà trường.
- Hàng tháng, trên cơ sở đánh giá chất lượng hoàn thành công việc được giao
và kịp thời xử lý vi phạm (nếu có).
- Hiệu trưởng luôn tạo cơ hội và tạo động lực để đội ngũ đưa hết khả năng để
cống hiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
6.2. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện CSVC, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy
và học
- Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT, Thông tư số 14/2020/TT-BGD
ĐT và căn cứ mức độ phấn đấu trường CQG mức độ 2 để rà soát thực trạng CSVC
từ đó đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp nhằm đảm bảo về CSVC, trang thiết bị đáp
ứng yêu cầu quy định của trường đạt chất lượng giáo dục cấp độ 3 và trường chuẩn
Quốc gia mức độ 2
- Tham mưu với UBND thị xã, UBND phường Hòa Hiếu để xây dựng 01
dãy nhà tầng 10 phòng học, phòng chức năng ( 03 phòng học văn hóa; 02 phòng tin
học, 02 phòng tiếng Anh, 02 phòng nghệ thuật, 01 phòng khoa học); xây 01 nhà
văn phòng, xây dựng 01 nhà đa chức năng.
- Huy động nguồn tài trợ hàng năm để bổ sung 100 bộ bàn ghế học sinh (theo
số học sinh tăng do tăng lớp); mua máy tính, bổ sung thiết bị phòng tiếng Anh…
- Xây dựng Thư viện đạt chuẩn, Thư viện tiên tiến.
- Trang bị nâng các phòng Tin học, phòng Tiếng Anh, phòng Nghệ thuật,
hoa học được cấp theo hướng hiện đại.
- Trích kinh phí từ nguồn ngân sách chi thường xuyên của trường được phân
bổ để bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu từ lớp 1 đến lớp 5 (theo chương trình
GDPT2018)
6.3. Đổi mới các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục
Nhà trường có nhiều hình thức bồi dưỡng cho GV về đổi mới phương pháp
giảng dạy thông qua hội thảo chuyên đề, sinh hoạt tổ chuyên môn ở quận, ở cụm, ở
trường…
Nêu nhiệm vụ và các giải pháp để thực hiện các yêu cầu về phổ cập giáo dục, về
thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông, các chuyên đề chuyên môn, bồi dưỡng
đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học….
5.4. Đối mới công tác quản lý giáo dục
- CBQL tích cực tham gia học tập, bồi dưỡng và hoàn thành các mô đun về
quản trị trường học theo CTGDPT 2018.
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- Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong
việc thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt kỷ cương, dân chủ cơ sở; công khai, minh
bạch việc vận động tài trợ, các khoản thu trong nhà trường.
- Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng các kế hoạch
trong nhà trường.
- Chia sẽ quyền lực, phân công và giao việc cụ thể cho cá nhân phụ trách, đặc
biệt là nâng cao vai trò của tổ trưởng chuyên môn để tổ trưởng chuyên môn cũng
thực hiện công tác quản lý tổ với đầy đủ các chức năng quản lý.
- Đổi mới công tác quản lý hoạt động chuyên môn để làm cho đội ngũ giáo
viên năng động hơn trong việc tìm tòi phát huy tính sáng tạo trong việc đổi mới
phương pháp giáo dục và tinh thần phấn khởi trong việc vận dụng, thử nghiệm và
lĩnh hội cái mới, tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong toàn trường; chỉ đạo thực
hiện vận dụng, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả
học tập của HS; chỉ đạo dạy học phân hóa theo năng lực HS; thực hiện tốt việc ứng
dụng công nghệ thông tin trong đổi mới dạy học…
- Đổi mới công tác thi đua, đảm bảo tính khoa học, công bằng, công khai từ
khâu xây dựng các tiêu chí, triển khai thực hiện đến việc kiểm tra đánh giá. Kiên
quyết khắc phục bệnh thành tích, hình thức. Gắn liền việc khen và thưởng một cách
hợp lý và xứng đáng, sao cho phong trào thi đua thực sự trở thành động lực mạnh
mẽ thúc đẩy mọi người đoàn kết, cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Thực hiện hiệu quả công tác truyền thông về giáo dục tiểu học: Đẩy mạnh
công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
về giáo dục trong các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội cùng cộng đồng có
trách nhiệm với nhà trường để làm tốt nhiệm vụ giáo dục. Định hướng tốt dư luận
xã hội về những nội dung đổi mới của cấp học, những vấn đề nóng xã hội quan tâm
- Ứng dụng CNTT để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dạy học và
quản lý, điều hành nhà trường;
- Tăng cường chỉ đạo bằng văn bản, thông tin, thông báo, vừa tiết kiệm được
thời gian, vừa tạo cơ sở pháp lý nhằm ràng buộc trách nhiệm đối với các thành viên
trong hội đồng mà trước hết là các tổ trưởng.
6.5. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện
- Quán triệt trong toàn CB,GV,NV thực hiện nghiêm túc các văn bản, quy
định của nhà nước về việc phối hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong
giáo dục học sinh, như Chỉ thị 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ
GD&ĐT về việc “Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong
công tác giáo dục trẻ em, học sinh sinh viên”,; Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày
28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý
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tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu niên và nhi đồng giai
đoạn 2015-2020”.
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối,
chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống, học tập, việc làm cho CB,GV,NV và
học sinh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên
truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, những tấm
gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. quán triệt tới cán bộ quản lý, giáo viên
trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ trẻ em; các văn
bản quy định công tác quản lý nâng cao đạo đức nhà giáo; xây dựng môi truờng
giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; xây dựng
bộ quy tắc ứng xử văn hóa trường học.
- Nhà trường chủ động phối hợp với các đoàn thể, Hội CMHS để xây dựng
Quy chế phối hợp giữa nhà trường - Gia đình - Xã hội trong giáo dục học sinh
trong đó xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn của nhà trường, gia đình, xã hội,
Ban Đại diện cha mẹ học sinh trong công tác quản lý giáo dục học sinh; Triển khai
và thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính
phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống
bạo lực học đường; tạo cơ chế thuận lợi để triển khai công tác phối hợp; xác định rõ
trách nhiệm của từng chủ thể trong giáo dục học sinh.
- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, kiến thức về
giới và kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ bị bạo lực, xâm hại; thực hiện các
biện pháp bảo vệ, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; chủ động phát hiện các
trường hợp học sinh có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại, thông báo, cung cấp thông tin
và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc xử lý, bảo vệ học
sinh.
- Tuyên truyền, giáo dục học sinh tích cực tham gia các hoạt động vui chơi,
giải trí lành mạnh, tham gia các hoạt động Đội; lao động giúp đỡ gia đình và tham
gia các hoạt động cộng đồng; không truy cập các website thiếu lành mạnh trên
internet; không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào các tệ nạn xã hội,
- Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên đôn đốc,
nhắc nhở giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo
đức, nền nếp, kỷ cương trường học: có biện pháp ngăn ngừa, can thiệp hỗ trợ kịp
thời không đề xảy ra tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo; yêu cầu giáo
viên phải nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất
chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và xử lý tình huống sư phạm; trong quá
trình giáo dục, cần tôn trọng sự khác biệt, phù hợp đối tượng, giảm áp lực cho học
sinh.
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- Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ; bộ quy tắc ứng xử văn hoá trường
học. Tăng cường tổ chức các hoạt động đối thoại giữa Lãnh đạo nhà trường với phụ
huynh học sinh, giáo viên và học sinh để kịp thời nắm thông tin, tâm tư, nguyện
vọng và các vướng mắc phát sinh, từ đó giải quyết thấu đáo với mục tiêu tốt nhất
cho học sinh, giáo viên; tổ chức tốt công tác tư vấn tâm lý học đường, công tác chủ
nhiệm, công tác Đội; tích cực tổ chức hoạt động ngoại khóa, văn hoá, thể thao và
các hoạt động tập thể tạo không khí vui vẻ, thân thiện giữa các thành viên nhà
trường.
- Thực hiện giáo dục hoà nhập theo quy định; tư vấn cho người khuyết tật và
gia đình người khuyết tật về dịch vụ hỗ trợ, can thiệp sớm, giáo dục hoà nhập, phối
hợp gia đình và các tổ chức, cá nhân có liên quan để xây dựng môi trường giáo dục
hoà nhập, thân thiện đối với người khuyết tật.
- Tăng cường công tác tự kiểm tra việc thực hiện các quy định về môi trường
giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học dường, rà soát,
kiểm tra toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp, thiết bị phục vụ các hoạt động
học tập, vui chơi (phòng học, đồ dùng thí nghiệm, tường rào, lan can, khu vui
chơi...) trong khuôn viên nhà trường, kịp thời sửa chữa, thay thế, khắc phục, đảm
bảo môi trường nhà trường an toàn.
- Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình thông qua vai
trò của giáo viên bộ môn, nhất là giáo viên chủ nhiệm lớp, hệ thống sổ liên lạc
thông thường, sổ liên lạc điện tử, điện thoại và các phương tiện truyền thông qua
mạng internet rất thông dụng hiện nay như thư điện tử, zalo, viber, messenger,
facebook… để thường xuyên nắm bắt tình hình gia cảnh, hoàn cảnh, diễn biến tâm
lý của học sinh; kịp thời thông tin đến cha mẹ học sinh tình hình tu dưỡng, rèn
luyện và kết quả học tập của ...Thực hiện tốt các giải pháp truyền thông trong giáo
dục, tuyên truyền nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, nhà giáo sáng tạo, tận tuỵ,
hết lòng vì học sinh để lan toả trong toàn ngành và địa phương
- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn
thể xã hội ở địa phương để quản lý và giáo dục học sinh, tổ chức các hoạt động văn
hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng
sống, xây dựng và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường, giáo dục
quốc phòng, an ninh, giáo dục pháp luật, ý thức trách nhiệm công dân, chấp hành
các quy định về giao thông, phòng, chống ma túy, phòng chống bạo lực học đường,
phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội,... góp phần xây dựng môi trường giáo dục
lành mạnh, tạo điều kiện để học sinh phát triển nhân cách toàn diện.
- Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục học
sinh, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo
dục, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đóng góp chương trình giáo dục,
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phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa, trải nghiệm
sáng tạo,.. và quản lý, giáo dục, chăm sóc học sinh.
- Tích cực phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương để nắm
bắt tình hình, các vướng mắc phát sinh, thực hiện các giải pháp phòng ngừa bảo
đảm an ninh trật tự, an toàn trường học: Lắp đặt camera an ninh, lập hòm thư tố
giác tội phạm, thiết lập, công khai đường dây nóng, hòm thư tố giác để tiếp nhận và
kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực
học đường;
6.6.Tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động tài trợ, xã hội hóa giáo dục
- Làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực tham mưu với các cấp uỷ Đảng,
chính quyền địa phương tích cực đầu tư cho giáo dục, làm tốt công tác khuyến học
- khuyến tài thông qua việc phối hợp tổ chức thành công Đại hội giáo dục phường
các nhiệm kỳ.
- Tham mưu với Đảng ủy, HĐND, UBND phường, thoả thuận thống nhất với
Ban đại diện CMHS hàng năm để huy động nguồn kinh phí hỗ trợ nhà trường nâng
cấp về cơ sở vật chất, hỗ trợ các hoạt động giáo dục.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh và các tổ chức Đoàn
thể trong và ngoài nhà trường trong việc giáo dục học sinh.
- Phối hợp cha mẹ học sinh đầu tư kinh phí để học sinh được tham gia hoạt
động ngoài chính khóa tại trường như: Học GDKNS, học Stem+ , học bơi, bóng
rổ…
- Thực hiện công khai, minh bạch kết quả sử dụng nguồn huy động tài trợ
hàng năm
6.7.Nâng cao chất lượng quản lý toàn diện nhà trường bằng công nghệ thông
tin:
- Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản
lý, tài chính, thư viện - thiết bị, cơ sở vất chất, thông tin mạng, giảng dạy, các hoạt
động thi đua,…góp phần nâng cao chất lượng quản lý và dạy-học.
- Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học, tự rèn hoặc theo học các lớp
bồi dưỡng để sử dụng thành thạo máy vi tính, website, mail, internet phục vụ cho
công việc.
- Khai thác triệt để cổng thông tin điện tử của trường và các trang điện tử, báo
mạng khác để khai thác thông tin bổ ích.
- Vận dụng có hiệu quả “sổ liên lạc điện tử” tại hệ thống thông tin giáo dục; sử
dụng sổ nhận xét học sinh trên phần mềm của hệ thống.
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- Khuyến khích giáo viên, nhân viên tạo lập và sử dụng có hiệu quả hộp thư
điện tử riêng.
7. Kinh phí thực hiện Kế hoạch chiến lược
Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch chiến lược: 14.591.000.0000 đồng.
Kinh phí trên được huy động từ các nguồn:
- Từ nguồn vận động tài trợ hàng năm: 2.016.000.000 đồng;
- Đề nghị ngân sách thị xã hỗ trợ 12.575.000.000 đồng;
(Có Phụ biểu 5 chi tiết kèm theo)
8. Lộ trình thực hiện Kế hoạch chiến lược
8.1 Mục tiêu ngắn hạn
Phấn đấu năm học 2020-2021 đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc.
8.2.Mục tiêu trung hạn:
+ Đến năm 2021-2022: Trường được kiểm tra công nhận lại đạt chuẩn quốc
gia mức độ 2, kiểm định chất lượng đạt cấp độ 3
+ Năm 2022-2023:
Trường phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục, bổ sung cơ sở vật chất hiện
đại hóa các thiết bị của hệ thống phòng học bộ môn, phòng chức năng. trường phấn
đấu đạt các mục tiêu sau:
+ Chất lượng giáo dục được khẳng định.
+ Khẳng định được thương hiệu nhà trường
8.3. Mục tiêu dài hạn
Đến năm 2025, phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:
+ Chất lượng giáo dục được khẳng định trong tốp những trường có chất
lượng cao của GD tiểu học tỉnh Nghệ An..
+ Có quy mô ổn định và phát triển.
9. Tổ chức thực hiện
9.1.Đối với Hiệu trưởng
Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hàng năm để nhằm cụ thể hóa Kế hoạch
chiến lược; theo dõi việc thực hiện Kế hoạch chiến lược, kịp thời xây dựng phương
án điều chỉnh Kế hoạch khi cần thiết; bố trí các nguồn lực đảm bảo để thực hiện Kế
hoạch chiến lược; phối hợp các lực lượng để thực hiện Kế hoạch,…
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9.2. Đối với Phó Hiệu trưởng
Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai và chịu
trách nhiệm từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện
kế hoạch, đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục.
9.3. Đối với Tổ trưởng chuyên môn
- Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế
hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực
hiện kế hoạch.
- Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể (từng năm) trong đó mỗi hoạt động
cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, thời gian thực hiện, các nguồn lực
thực hiện, người chịu trách nhiệm.
- Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân phù hợp
với trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực.
- Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển của tổ, hợp tác với các tổ chức
trong nhà trường.
9.4. Đối với Tổ phó chuyên môn
Giúp Tổ trưởng chỉ đạo, cụ thể hóa các nhiệm vụ hàng năm trên lĩnh vực
được phân công,..
9.5. Đối với giáo viên
Xây dựng kế hoạch công tác hàng nhăm để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ
được giao; phối hợp với cha mẹ trẻ để thực hiện nhiệm vụ giáo dục của lớp, nhóm.
9.6. Đối với nhân viên
Xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác cá nhân hàng năm, gắn
với chức trách nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công để góp phần thực hiện tốt Kế
hoạch của nhà trường hàng năm.
10. Kiến nghị, đề xuất
10.1. Với UBND phường Hòa Hiếu
- Tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí và huy động nguồn kinh phí hỗ trợ nhà
trường nâng cấp về cơ sở vật chất, đưa vào kế hoạch xây dựng đủ phòng học và
phòng chức năng cho trường giai đoạn 2020-2025.
- Chỉ đạo các tổ chức ban, ngành ở Phường phối hợp với nhà trường để tuyên
truyền đến nhân dân chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực giáo
dục.
10.2. Với UBND thị xã Thái Hòa
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