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K HO CH
Kiểm tra chuyên đề Trường Tiểu học Lơ Pang,
năm học 2020-2021
Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-PGDĐT ngày 30/10/2020 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo Mang Yang về việc Kiểm tra việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ giáo dục
Tiểu học, năm học 2020-2021;
Thực hiện Quyết định số: 04/QĐ-PGDĐT ngày 11/01/2021 của Phòng Giáo
dục và Đào tạo về việc thành lập Đoàn kiểm tra chuyên đề Trường Tiểu học Lơ Pang,
năm học 2020-2021.
Đoàn kiểm tra xây dựng Kế hoạch kiểm tra, như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình triển khai thực hiện văn bản quy phạm
pháp luật về giáo dục; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp; các kết luận của
Phòng GD&ĐT và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục của nhà trường,
công tác quản lý của Hiệu trưởng.
- Qua kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng tình hình nhà trường, đôn đốc việc
tuân thủ các qui định của pháp luật về giáo dục; phát huy ưu điểm, khắc phục những
khuyết điểm để thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ của mỗi cá nhân và tập thể đơn vị.
II. NỘI DUNG KIỂM TRA:

1. Kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Hiệu trưởng;
2. Việc triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của Sở và Phòng
GD&ĐT;
3. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, đổi mới phương pháp dạy học; xây dựng
ma trận và đề kiểm tra, chấm trả bài; tổ chức kiểm tra định kỳ; công tác bàn giao chất
lượng;
4. Kiểm tra hồ sơ hồ sơ nhà trường; hồ sơ HT, PHT; hồ sơ giáo viên, nhân viên;
5. Kiểm tra trình độ nghiệp vụ sư phạm của giáo viên, thực hiện quy định
chuyên môn;
6. Kiểm tra việc khai thác sử dụng thiết bị, sách giáo khoa;
7. Kiểm tra công tác kiểm tra nội bộ của nhà trường;
8. Kiểm tra việc tổ chức dạy 2 buổi/ngày, phụ đạo học sinh;
III. PHƯƠNG PHÁP TI N HÀNH KIỂM TRA:

- Nghe báo cáo của nhà trường về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ
được giao (theo nội dung kiểm tra);
- Dự giờ, đánh giá, xếp loại tiết dạy, khảo sát chất lượng giáo dục;
- Kiểm tra hồ sơ Hiệu trưởng, PHT; hồ sơ nhà trường; hồ sơ khối; hồ sơ giáo
viên;
- Quan sát, phỏng vấn cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh;
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- So sánh, đối chiếu, tư vấn, lập biên bản kiểm tra.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thời gian kiểm tra: Từ 07 giờ 30 ngày 19/01/2021 đến 17 giờ 00 ngày
20/01/2021.
2. Lịch làm việc :
- Lúc 07 giờ 30 phút ngày 19/01/2021: Họp đoàn tại Văn phòng nhà trường,
thành phần: Đoàn kiểm tra, HT, các PHT nhà trường.
+ Nghe nhà trường báo cáo tót tắt tình hình công tác giáo dục của nhà trường
đến thời điểm kiểm tra;
+ Phân công nhiệm vụ các thành viên đoàn.
- Từ 08 giờ 15 ngày 19/01 đến 11 giờ 00 ngày 20/01/2021: Đoàn kiểm tra tiến
hành nhiệm vụ được phân công (Dự giờ, góp ý đánh giá tiết dạy, kháo sát chất lượng
HS, kiểm tra hồ sơ, hoàn thành các loại biên bản kiểm tra...);
- Lúc 11 giờ 00 ngày 20/01/2021: Các thành viên Đoàn kiểm tra nộp hồ sơ,
biên bản kiểm tra cho Thư ký Đoàn.
- Từ 13 giờ 30 đến 15 giờ 00, ngày 20/01/2021: Họp rút kinh nghiệm Đoàn
kiểm tra (thành phần: Đoàn kiểm tra, HT, các PHT, Khối trưởng, CTCĐ)
- Từ 15 giờ 00, ngày 20/01/2021: Tổng kết đợt kiểm tra (Thành phần: Đoàn
kiểm tra, CBQL, GV, nhân viên của trường).
3. Công tác chuẩn bị của Trường Tiểu học Lơ Pang:
- Căn cứ nội dung kiểm tra, Hiệu trưởng xây dựng báo cáo tình hình thực hiện
chức năng, nhiệm vụ được giao đến thời điểm kiểm tra và thời khóa biểu tại thời điểm
kiểm tra. Nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua Chuyên viên phụ trách bậc Tiểu
học) chậm nhất đến 09 giờ 00 ngày 15/01/2021;
- Thông báo đến cán bộ quản lý, giáo viên về nội dung, kế hoạch kiểm tra của
Đoàn; chuẩn bị tài liệu, hồ sơ có liên quan để phục vụ công tác kiểm tra.
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra chuyên đề Trường Tiểu học Lơ Pang, năm học
2020-2021. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có vướng mắc báo cáo cho lãnh
đạo Đoàn kiểm tra để kịp thời giải quyết./.
:
- Trường TH Lơ Pang (T/h);
- Lãnh đạo, thành viên Đoàn Ktra (T/h);
- Website Phòng GD&ĐT;
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- Lưu VT, CMTH.
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