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I- Thống kê số lượng học sinh:
1. Nghề phổ thông:

Số
TT

1
2
3
5

NGHỀ PT,
LỚP

TỔNG SỐ HỌC SINH
Đầu năm Tháng Hiện nay
TS

Nữ trước

Nghề phổ thông 8:
ĐIỆN DD 8
952 376 952
CĂT MAY 8 62
62
62
NẤU ĂN 8
284 225 284
TIN HỌC 8
132 58 132
1430 721 1430
TC THCS

TS

Tăng, giảm Tổng
So
So
số
tháng đầu
Nữ trước năm lớp

953 376
62
62
285 226
132 58
1432 722

-1
0
-1
0
-2

-1
0
-1
0
-2

Số HS vắng
trong tháng
P

29
3
10
5
47

0

K

TC

0

0
0
0
0
0

2. Giáo dục thường xuyên:

TỔNG SỐ HỌC SINH

Số
TT

LỚP

1 LỚP 12
2 TC LUẬT

Tăng, giảm
So
Đầu năm Tháng Hiện nay So
tháng đầu
TS Nữ trước TS Nữ trước năm

33
72

3
12

0
0

33
72

Số HS vắng
trong tháng
P

K

Ghi
chú

TC
0
0

Số lượng học sinh nghề phổ thông tăng 2 Hs lý do chuyển trường.
II-Đánh giá về hoạt động dạy và học:
1- Thực hiện chương trình tiết (lớp, số tiết đã dạy):
- Lớp nghề phổ thông: thực hiện chương trình tuần thứ 4, lớp có tiết dạy cao nhất
tiết 12, lớp có tiết dạy thấp nhất tiết 6; Lý do ở 1 số vệ tinh tiến hành thực hiện chậm
(như Ngô Mây) và trùng hoạt động của trường như Hội giảng, Đại hội Liên đội, họp
Hội cha mẹ học sinh ...
Kế hoạch dạy bù: Chưa sắp xếp kế hoạch.
2- Tổng số tiết dự giờ (trong tháng báo cáo): 5; Xếp loại GIỎI: 4 - KHÁ. 5. -TB.
3- Soạn giáo án (số tiết, tự nhận xét): thực hiện đúng qui định, đảm bảo thời gian.
5- Hồ sơ sổ sách (tự nhận xét tất các loại sổ sách): cập nhật kịp thời, hoàn thành tốt.
6- Tình hình học tập của học sinh (nề nếp, thái độ học tập, chuyên cần, biện pháp
giải quyết và khắc phục . . . ): trong thời gian ổn định nề nếp; tuy nhiên học sinh có tinh
thần học tập tốt.
7- Đánh giá việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT,
phòng chống ma tuý, HIV/AIDS, bạo lực học đường, giáo dục ky năng sống, phòng
chống tai nạn thương tích đối với học sinh: có thực hiện lồng ghép trong giảng dạy.
III-Đánh giá về sinh hoạt:
1- Thực hiện kế hoạch chung: đảm bảo kế hoạch đề ra.
- Đã biên chế xong lớp nghề PT; phân công giáo viên giảng dạy đảm bảo không bỏ lớp.
- Thống nhất các loại hồ sơ sổ sách của cá nhân: sổ báo giảng, sổ đầu bài - kiểm danh
và ghi điểm, giáo án và thực hiện cho năm học 2015-2016.
- Hoàn thành phân phối chương trình chi tiết 4 nghề phổ thông THCS (Điện DD,
Nấu ăn, Cắt may, Tin học).

- Củng cố nề nếp học tập, chỉ đạo thực hiện đảm bảo chương trình theo kế hoạch;
phân công tư vấn hướng học và đã thực hiện tư vấn 2 lớp (đ/c Phong).
- Giáo viên, tổ chuyên môn đang hoàn thành HSSS và kiểm tra
- Hợp đồng GV thỉnh giảng nghề PT: có 4 GV (Trường HTK: 1; NTB: 2; NBN: 1)
2- Nhận xét đạo đức, tác phong; tinh thần, thái độ công tác; thực hiện ngày giờ
công (chuyển buổi, đi trễ về sớm, bỏ dạy; lý do); quản lý thiết bị và máy móc; thông tin
báo cáo; qua việc kiểm tra chéo và sinh hoạt của tổ: thực hiện đảm bảo qui định.
3- Biện pháp thực hiện qui chế chuyên môn, các phương pháp dạy học (thảo luận
thống nhất): vận dụng tốt các phương pháp dạy học.
4- Các chuyên đề đã tham gia (hình thức, nôị dung): các tổ chưa triển khai thực hiện.
5- Lớp Trung cấp Luật hoàn thành kế hoạch thực tập và nộp báo cáo ngày
20/10/2015; đồng thời tiến hành học tập văn hóa từ ngày 13/10/2015 với 5 bộ môn
VĂN – SINH – ĐỊA – HÓA – SỬ; còn TOÁN chưa có giáo viên, LÝ: GV chưa dạy
được.
III-Nhận xét chung:
1- Ưu điểm: Hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.
2- Tồn tại: Tổ chưa mở chuyên đề; dự giờ mới có 1 tiết (tổ Điện).
3- Đề xuất, kiến nghị giải quyết:
Tổ ĐIỆN: Trong giờ thực hành, không có tủ đựng vật tư thiết bị trong phòng học,
giáo viên phải đem từ nơi khác đến ảnh hưởng đến công tác giảng dạy. BGĐ tạo điều
kiện thuận lợi cho giáo viên trong giờ dạy thực hành.

KẾ HOẠCH THÁNG 11 / 2015
KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
1- Tiếp tục củng cố nề nếp học tập, chỉ đạo thực hiện đảm bảo chương trình theo
kế hoạch;
Các lớp đang dạy chậm lên kế hoạch dạy bù (GV tự lên kế hoạch báo cáo tổ):
dạy khác buổi hoặc dạy tăng tiết (4tiết/buổi).
2- Phát động phong trào thi đua 2 tốt: “Dạy tốt - Học tốt” chào mừng ngày
20/11; Hội thi GV dạy giỏi cấp Trung tâm.
3- Dự kỉ niệm ngày 20/11/2015.
4- Kiểm tra HSSS cuả GV và tổ. Kiểm tra toàn diện giáo viên.
5- Lớp 12 tiếp tục học văn hóa.
Tuy An, ngày 26 tháng 10 năm 2015
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hùng Phong

