UBND HUYỆN PHONG THỔ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 569 /PGDĐT-CM

Phong Thổ, ngày 30 tháng 06 năm 2020

V/v hướng dẫn báo báo cáo tổng
kết năm học 2019 - 2020 cấp Tiểu học

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Các trường TH, PTDTBT TH,
PTDTBT TH&THCS, TH&THCS.
Căn cứ Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Lai Châu về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối
với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên đại
bàn tỉnh Lai Châu;
Căn cứ Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Lai Châu về việc điều chỉnh kế hoạch, thời gian năm học 2019 -2020
ban hành kèm theo Quyết định 885/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh
về kế hoạch thời gian năm học 2019 -2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục
phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu;
Căn cứ Công văn số 951/PGDĐT-HD ngày 20/9/2019 của Phòng Giáo
dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm
học 2019-2020; Công văn số 1030/KH-PGDĐT ngày 14/10/2019 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng
tâm cấp Tiểu học năm học 2019- 2020; Công văn số 949/HD-PG&DĐ ngày
20/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức dạy học
môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp Tiểu học từ năm học
2019-2020
Để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và chuẩn bị
các điều kiện triển khai Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo
Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 đối với lớp 1 năm học 20202021, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường báo cáo tổng kết năm học
với một số nội dung như sau:
A. Đặc điểm tình hình chung.
Nêu tóm tắt đặc điểm tình hình thuận lợi, khó khăn (khách quan, chủ
quan) trên địa bàn có ảnh hưởng trực tiếp đến giáo dục của địa phương.
B. Kết quả đạt được năm học 2019 - 2020.
I. Quy mô trường, lớp, học sinh
1. Quy mô phát triển: Số trường, số lớp, số học sinh (lớp ghép, học sinh dân
tộc, học sinh nữ, tăng, giảm so với năm học 2018 - 2019).
1

+ Số trường học tăng buổi/tuần, số lớp, học sinh
+ Số trường, lớp, học sinh học 2 buổi/ngày, số lớp, số học sinh;
2. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường:
- Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào học lớp 1; số lượng và tỷ lệ học sinh bỏ học; tỷ lệ
học sinh đi học chuyên cần.
- Tỷ lệ huy động học sinh các khối, lớp từ điểm trường lẻ về học tại điểm
trường chính (báo cáo cụ thể trong năm học đã huy động được tổng số lớp, tổng
số học sinh của từng khối, tăng, giảm so với năm học 2018 - 2019).
II. Thực hiện chương trình giáo dục
1. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục (điều chỉnh do ảnh
hưởng của dịch Covid-19); triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học
(Công văn số 1030/KH-PGDĐT ngày 14/10/2019 của Phòng Giáo dục và Đào
tạo về việc ban hành kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cấp Tiểu
học năm học 2019- 2020).
2. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, Tin học.
- Dạy học ngoại ngữ theo chương trình 2 tiết/tuần và 4 tiết/tuần (số lớp, số
học sinh và chất lượng giáo dục).
- Dạy học Tin học: Số trường, số lớp, số phòng học môn Tin học (Công
văn số 949/HD-PG&DĐ ngày 20/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về
việc hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin
học cấp Tiểu học từ năm học 2019-2020)
3. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh
tiểu học.
- Dạy học Mĩ thuật Đan Mạch: đánh giá những thuận lợi, khó khăn và kết
quả đạt được trong quá trình triển khai, thực hiện (số trường, số lớp, số học sinh,
chất lượng giáo dục HTT, HT, CHT).
- Dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”: đánh giá những thuận lợi,
khó khăn và kết quả đạt được trong quá trình triển khai, thực hiện (số trường, số
lớp, số học sinh, chất lượng giáo dục HTT, HT, CHT).
- Áp dụng chương trình vận động cơ bản Mizuno Hexathlon trong môn
thể dục; Dạy học môn Âm nhạc.
4. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
và tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số
- Đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
- Việc dạy học tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số
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5. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
6. Công tác phát triển thư viện trường tiểu học.
7. Chỉ đạo dạy và học 2 buổi/ngày và thêm buổi/tuần
8. Công tác quản lý và phát triển đội ngũ giáo.
III. Đổi mới phương pháp dạy học
1. Công tác triển khai áp dụng các nội dung: Sinh hoạt chuyên môn dựa
trên nghiên cứu bài học, điều chỉnh nội dung bài học phù hợp với đối tượng học
sinh, dạy học tích cực, mô hình thư viện thân thiện.
2. Các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà
trường với thực tiễn cuộc sống.
3. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học
sinh. (Công văn số 186/ PGDĐT-CM ngày 9/3/2020 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục Tiểu học hiện hành
theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất).
IV. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và xây dựng
trường đạt chuẩn quốc gia
1. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học.
2. Công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
V. Chuẩn bị các điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
1. Công tác tuyên truyền
2. Công tác tham mưu chỉ đạo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
3. Chuẩn bị các điều kiện, phương án tổ chức thay sách giáo khoa lớp 1
cho năm học 2020-2021
4. Công tác tổ chức tập huấn tập huấn đại trà Chương trình giáo dục phổ
thông 2018.
VI. Những hạn chế và hướng khắc phục (nêu cụ thể những hạn chế
trong công tác chỉ đạo của đơn vị trong năm học và hướng khắc phục).
VII. Đề xuất, kiến nghị (nếu có)
VIII. Dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021
Để có cơ sở xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm
học 2020 - 2021 đối với cấp tiểu học, đề nghị các trường dự kiến những nhiệm
vụ trọng tâm, những nhiệm vụ đột phá, kế hoạch, giải pháp triển khai trong năm
học 2020 - 2021.
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Trên đây là hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 cấp Tiểu
học. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện báo cáo theo các
nội dung trên và tổng hợp số liệu thống kê theo mẫu gửi về Phòng Giáo dục và
Đào tạo trước ngày 15/7/2020 bằng đường bưu điện, bản mềm gửi về địa chỉ
gmail: thuylieu278@gmail.com. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc
liên hệ về bộ phận chuyên môn tiểu học Giáo dục và Đào tạo theo số điện thoại
3895.268 để hỗ trợ, giải đáp./.
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