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A. KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2016 - 2017
I/ CÔNG TÁC SỐ LƯỢNG VÀ PHỔ CẬP

1/ Công tác số lượng và PCGD THCS :
+ Số lượng đầu năm : 226 - Cuối năm 226, đạt tỷ lệ huy động 100%.
+ Xã đạt PCGD cho thanh niên độ tuổi 15-18 năm 2017, đạt tỷ lệ 97,56%.
2/ Chất lượng các mặt giáo dục :
* Thực hiện tốt và đạt các chỉ tiêu đề ra :
- Đạo đức: Loại Tốt đạt 79,2%; Loại Khá đạt 19,0%; Loại TB đạt 1,8%.
- Học lực : Loại Giỏi đạt 23,9%; Loại khá đạt 42,9%; Loại TB đạt 32,3%.
- Học sinh lớp 8 học nghề 100%, thi có chứng chỉ nghề Giỏi và khá 100%.
- Tỷ Lệ học sinh lên lớp thẳng đạt : 99,1%.
- Tỷ lệ học sinh TN THCS đạt tỷ lệ 100%. ( Trong đó Giỏi 32,1%).
3/ Chất lượng các cuộc thi trong năm học:
- Cuộc thi khoa học kỹ thuật xếp thứ 7/30; Đạt giải KK, công nhận 2 HSG Huyện.
- Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành
cho học sinh THCS xếp thứ 7/30; .; Đạt 2 giải Ba và 1 giải KK.
- Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học Xếp thứ 12/30
của huyện; Có 3 Giáo viên tham gia đạt 1 giải Nhất và 1 giải Nhì.
- Thi GV dạy giỏi: Có 3 giáo viên tham gia, xếp thứ 15/30 của huyện
- Thi GV Tổng phụ trách giỏi: Xếp thứ 12/30 của huyện, đạt giải Khuyến khích.
- Thi học sinh giỏi cấp Huyện đạt 30 em, trong đó :
Giải văn hóa là 9 em (4gi¶i ba vµ 5 gi¶i khuyÕn kÝch);
Giải Toán trên mạng Internet là 4 em (1gi¶i ba vµ 3 gi¶i khuyÕn kÝch);
Giải olympic Tiếng Anh là 1 em (gi¶i khuyÕn kÝch);
Giải TDTT là 8 em (3giải Nhất và 5 giải khuyến kích);
Giải KHKT là 2 em (2 giải khuyến kích);
Giải thi liờn mụn là 6 em (4giải ba và 2 giải khuyến kích).
Trong năm học :Tuyên dương và khen thưởng 30 HS đạt danh hiệu HSG
Huyện; 54 HS tích cực tu dưỡng rèn luyện và học tập, đạt danh hiệu học sinh giỏi .
4/ Công tác thi tuyển sinh vào THPTnăm học 2017 - 2018:
+ Số dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 -2018 : 44 em.
+ Trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập là 38 em - Đạt tỷ lệ 86,36%.
+ Xếp thứ 20 toàn Huyện.
III/ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ :

1. Đội ngũ cán bộ công nhân viên chức:
Đội ngũ các thầy cô giáo đạt chuẩn và trên chuẩn cao, đạt 100%;
Tổng số : 26 CBCNVC (Đại học 14; Cao đẳng 10); Đảng viên 10/ 26 tỷ lệ 38,5%
3. Công tác thi đua - khen thưởng

- Liên đội TNTP HCM đạt VMXS được UBND Huyện tặng bằng khen.
- Có cô giáo Nguyễn Thị Yến được sở GD&ĐT tặng giấy khen đã có thành tích
xuất sắc trong phong trào thi đua " Đổi mới, sáng tạo trong dạy học"
- Có Có 5
thầy cô đạt CSTĐ cấp cơ sở (Hoàng Thị Bích Luyên, Hồ Xuân Chiến, Nguyễn Thị
Hoa, Vũ Thị Luyến, Nguyễn Thị Yến);
- Có Có 3 Thầy cô đạt giáo viên giỏi cấp Huyện (Nguyễn Thị Mười, Bùi Thị Hải
Yến, Nguyễn Thị Liến).
- Công nhận giáo viên đạt lao động tiên tiến : 19 đ/c - đạt tỷ lệ 79,1%.
Trong đợt phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà
giáo Việt Nam 20 - 11, nhà trường đã triển khai với các nội dung cụ thể sau:
* Đối với Thầy cô giáo :
+ Nhà trường phát động phong trào hội giảng chào mừng 20 / 11, các thầy cô giáo
nhiệt tình đăng ký thao giảng chào mừng ngày lễ.
+ Kết quả 100% số giờ đạt giờ dạy giỏi. Những tiết dạy tiêu biểu như Tiết Sinh
của cô Nguyễn Thị Hoa, Mĩ thuật Tiết của cô Vũ Thị Luyến.
* Đối với học sinh:
Phát động phong trào hái hoa điểm mười, phong trào giờ học hay ngày học tốt, tuần
học tốt và tháng học tốt. Tổ chức hội diễn văn nghệ "Tri ân thầy cô" chào mừng ngày
Nhà giáo Việt Nam, kết quả:
+ Giải đồng đội : nhất 9A; Nhì 7A; Ba 6A; Tư 9B; Năm 7B; Sáu 6B; Bảy 8A.
+ Giải cá nhân : nhất 7A; Nhì 9A; Ba 9B; Tư 6A; Năm 7B.
+ Đã chọn được 3 tiết mục đặc sắc đi biểu diễn kính tặng các thầy, các cô nhân kỷ
niệm 35 năm ngày NGVN 20/11, đó là các tiết mục của lớp 7A, 9A, 9B.

B. PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUANĂM HỌC 2017 - 2018
Năm học 2017 – 2018 là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
nhiệm kì 2015 - 2020; Năm học tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động
của Chính phủ, Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục và Chương trình hành động số
34 của BTV Tỉnh ủy Thái Bình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”;
1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực
hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương
khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13
ngày 28/11/2014 của Quốc Hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông; Quyết
định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đổi
mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông; tiếp tục triển khai thực hiện “Đề án đổi mới
phương pháp dạy học, công tác kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục;
khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong đánh giá chất lượng dạy học, trong thi cử”; thực
hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua bằng những việc
làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị; đổi mới các hoạt động
giáo dục của nhà trường nhằm đạt kết quả cao trong công tác rèn luyện phẩm chất chính
trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; triển khai thực
hiện Đề án “Xây dựng môi trường văn hóa trong các trường mầm non, phổ thông và
trung tâm giáo dục thường xuyên – hướng nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn
2015-2020” theo Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh Thái
Bình.
2. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lí và tổ chức các hoạt động

giáo dục nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý theo hướng tăng cường phân
cấp quản lí. Nhà trường chủ động linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện chương
trình, kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc
điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; xây dựng các chủ đề tích hợp nội
dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của học sinh; chú trọng
giáo dục đạo đức, pháp luật, giá trị và kỹ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh, đồng
thời tăng cường quyền chủ động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục
đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của đội
ngũ cán bộ quản lý, đứng đầu là Hiệu trưởng và chức năng giám sát xã hội, kiểm tra
của cấp trên.
3. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật
dạy học tích cực. Đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các
phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học
sinh. Tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các
vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải
nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin và truyền thông trong dạy học, trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục.
Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung
thực, khách quan; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh
giá cuối kỳ, cuối năm học. Khắc phục triệt để các biểu hiện tiêu cực trong đánh giá
chất lượng dạy học, trong thi cử.
4. Quan tâm đầu tư các hệ điều kiện để nâng cao chất lượng dạy học; chú
trọng việc xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia; nâng cao chất lượng các cuộc
thi của cán bộ giáo viên và học sinh đặc biệt là chất lượng thi tuyển sinh vào THPT;
vận dụng linh hoạt những thành tố tích cực của mô hình trường học mới để đổi mới
phương pháp, hình thức dạy học; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức hoạt
động giáo dục. Chuẩn bị đầy đủ các hệ điều kiện để đáp ứng yêu cầu đổi mới chương
trình, sách giáo khoa trong thời gian tới và đón Đoàn Thanh tra của Sở GD&ĐT Thái
Bình về thanh tra toàn diện phong trào giáo dục huyện nhà trong năm học 20172018.
5. Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng
lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng
phát triển năng lực học sinh; năng lực ĐMPPDH, KTĐG, tổ chức các hoạt động trải
nghiệm sáng tạo. Quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán,
giáo viên chủ nhiệm lớp. Chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của
giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc
quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.
6. Tăng cường kỷ cương nề nếp, chất lượng và hiệu quả công tác trong các cơ sở
giáo dục. Tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, các cuộc thi của
ngành bằng những những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện nhà
trường, thông qua đó rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, rèn luyện nâng
cao năng lực dạy học cho giáo viên và học sinh.
Đông Trung, ngày 16 tháng 11 năm 2017
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