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I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 về việc ban hành
quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia.
Văn bản số 452/PGD&ĐT hướng dẫn nhiệm vụ năm học: 2011-2012 cấp tiểu học.
Kế hoạch phát triển trường năm học 2011-2012
Đáp ứng mục tiêu phát triển giáo dục ở địa phương và được sự đồng thuận của cha mẹ học
sinh ngày 21/ 5/ /2011
Được sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng và sự thống nhất của Hội
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Hưng Thạnh.
Trường tiểu học Trần Hoàng Na tổ chức dạy 2 buổi/ ngày cho tất cả học sinh của trường mục
đích nâng cao chất lượng giáo dục, giúp học sinh có điều kiện rèn luyện, học tập vui chơi bổ ích,
đồng thời phát triển năng khiếu của học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa.

II/TÌNH HÌNH LỚP, HỌC SINH, CƠ SỞ VẬT CHẤT& ĐIỀU KIỆN PHỤC VỤ:

*Trường có 13 lớp với tổng số học sinh là 362/157 nữ.
Chia ra : -Khu A : 10 lớp với 298 HS/129 nữ
-Khu B : 3 lớp với 64 HS/28 nữ.
*Cơ sở vật chất : có 13 phòng học, 1 văn phòng và 1 thư viện
Chia ra :- Khu A : 10 phòng học.
- Khu B : 3 phòng học.
*Tình hinh nhân sự về giáo viên trực tiếp giảng dạy : 18 giáo viên
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Chia ra : - GV CN : 13
- Bộ môn : 5 (ÂN, MT, TD, AV, TH)
Trường sẽ tiếp tục tuyển dụng số lượng nhân sự cho đủ đảm bảo giảng dạy 2buổi/ ngày (Dự
kiến tuyển 2 giáo viên dạy lớp)
* Trình độ giáo viên: 18/18 đạt từ chuẩn trở lên
Đối với giáo viên Anh văn, tin học đã học qua khóa bồi dưỡng giáo viên giảng dạy tiểu học.

III/THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC VÀ SỐ LƯỢNG HS :

Bắt đầu thực hiện vào ngày 15 tháng 8 năm 2011, kết thúc vào tháng 5 năm 2012
Địa điểm thực hiện: 2 khu học với 362/157 nữ/13 lớp
Số lượng học sinh theo học chia theo khối lớp và khu học

KHỐI TỔNG SỐ KHU A KHU B GHI CHÚ

Lớp HS Lớp HS Lớp HS
1 3 74/32 2 51/23 1 23/9
2 3 70/36 2 53/26 1 17/10
3 3 77/29 2 53/20 1 24/9
4 2 69/31 2 69/31
5 2 72/29 2 72/29
6 13 362/157 10 298/129 3 64/28
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IV/ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY :

-Chương trình giảng dạy thực hiện theo Quyết định số 16/2006/BGD&ĐT về Ban hành chương
trình giáo dục phổ thông, Văn bản 7053/BGDĐT –GDTH ngày 12 tháng 8 năm 2005,
7632/BGD&ĐT 29/8/2005; 7084/BGD&ĐT ngày 12/8/2005 và 10141/BGD&ĐT-GDTH ngày
12/9/2006.
-Buổi sáng : Dạy theo kế hoạch giáo dục và thực hiện chương trình do Bộ giáo dục ban hành.
- Buổi chiều :
+ Dạy tiết chính khóa
+ Giúp đỡ học sinh yếu.
+ Thực hành kiến thức đã học
+ Bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Học sinh giỏi.
+ Tổ chức các hoạt động ngoại khóa.
-Thời lượng giảng dạy trong ngày : Buổi sáng 4 tiết Buổi chiều không quá 3 tiết. (Kèm theo thời
khóa biểu các lớp)
V/ MỨC THU CHI TIỀN HỖ TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG :

Đảm bảo nhân sự theo thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 23 tháng 8
năm 2006 về định mức biên chế giáo dục phổ thông.
Hướng dẫn việc tổ chức 2buổi/ngày ở cấp tiểu học của Sở Giáo dục & Đào tạo Cần Thơ.
Thu phụ huynh 40 000đ/1 tháng được sự đồng thuận của phụ huynh (Có miễn giảm cho hộ
nghèo và chính sách)
DỰ THU:
-Dự kiến số học sinh: 362/13 lớp
-Dự kiến thu:
Mức thu 1 học sinh : 40 000đ x 9 tháng = 360 000đ
Dự kiến thu đạt: 280 học sinh x 360 000đ = 100 800 000đ
Có miễn giảm cho học sinh khó khăn, con giáo viên công tác tại trường, diện chính sách hộ xóa
đói giảm nghèo.

DỰ CHI:

1.Trả thù lao cho giáo viên dạy Anh văn dư tiết, bồi dưỡng các môn năng khiếu và phụ cấp cho
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giáo viên chủ nhiệm quản lý học sinh : 64, 29 %
4320 tiết x 15 000đ = 64 800 000đ

2. Phụ cấp cán bộ quản lý trường học: 14, 82 %
(Văn bản hướng dẫn chi của Sở GD&ĐT Cần Thơ là 18%)
Hiệu trưởng: 900 000đ/ tháng x 9 tháng = 8 100 000đ
Phó hiệu trưởng: 720 000đ/tháng x 9 tháng = 6 840 000đ
Cộng: 14 940 000đ

3. Phụ cấp nhân viên phục vụ : 8, 04 %
Bảo vệ khu A: 200 000đ/tháng x 9 tháng = 1 800 000đ
(Hỗ trợ công tác vệ sinh, do khu A rộng hơn khu B)
Kế toán : 400 000đ /tháng x 9 tháng = 3 600 000đ
Thủ quỹ : 300 000đ/tháng x 9 tháng = 2 700 000đ
Cộng: 8 100 000đ

4. Hỗ trợ hoạt động giáo dục: 12,85 %
Mua sắm, sửa chữa dụng cụ cho dạy học và phục vụ cho các hoạt động.
Kinh phí dự trù là 12 960 000đ
Tổng dự chi: 100 800 000đ (Một trăm triệu tám trăm nghìn đồng chẵn)

Nơi nhận:
-Phòng GD&ĐT quận
-Văn phòng lưu HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Thuý Phượng
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