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rường
CS rịnh Phong được thành lập theo Quyết định số 67/Q .CT
ngày 08 tháng 7 năm 1992 của Sở D
hánh òa, chính thức hoạt động từ
năm học 1992-1993. Sau hai lần tách trường (trường
CS Mạc ĩnh Chi và
trường
CS rần Quang hải) đến nay trường có 20 lớp với 827 học sinh và
47 cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- ịa điểm:
+ Cơ sở 1: 107 ùng Vương – hị trấn Diên hánh, huyện Diên hánh,
tỉnh hánh òa. rường được tọa lạc ở phía Bắc sông Cái, cạnh quốc lộ 1A,
thuộc địa phận Thị trấn Diên hánh, với tổng diện tích đất là 4559,3m2.
+ Cơ sở 2: hôn 3 xã Diên Phú với tổng diện tích 28.041 m2 (giai đoạn 1
đã đưa vào sử dụng là 15.670 m2) với tổng inh phí hơn 33 tỉ đ ng, công tr nh
đưa vào sử dụng giai đoạn 1 với 10 phòng học iên cố, nhà vệ sinh đúng chu n,
đầy đủ các phòng chức năng tạo đi u iện thuận lợi để đ y mạnh và nâng cao
chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
- iện thoại: (0258)3771244.
- ịa chỉ trang tin điện tử: c2tphong.dk@khanhhoa.edu.vn
- ọc sinh thuộc tuyến tuyển sinh của thị trấn Diên hánh (phía Bắc sông
Cái g m tổ dân phố Phú Lộc ây 3,4 và Phú Lộc ông 1,2,3) và học sinh xã
Diên Phú.
rải qua một chặng đường xây dựng và phát triển, trường
CS rịnh
Phong đã đạt được những thành tích đáng ể, góp phần phát triển giáo dục nâng
cao tr nh độ dân trí của địa phương. Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên hông
ngừng phấn đấu nâng cao tr nh độ chuyên môn nghiệp vụ. V vậy số lượng giáo
viên giỏi, học sinh giỏi các cấp cùng tỷ lệ học sinh lên lớp, tốt nghiệp qua các
năm đ u đạt chỉ tiêu đ ra. Cơ sở vật chất – ỹ thuật từng bước hoàn thiện xứng
đáng quy mô trường đạt chu n Quốc gia năm 2015.
Với những cố gắng trên, nhi u năm liên tục nhà trường đạt danh hiệu ập
thể Lao động Xuất sắc; các tổ chức: Công đoàn nhà trường, oàn hanh niên
Cộng sản
Chí Minh, Liên đội hiếu niên i n phong
Chí Minh luôn đạt
danh hiệu vững mạnh, xuất sắc, được các cấp hen tặng, Chi bộ nhà trường liên
tục đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. iện tại, nhà trường vẫn đang từng bước
tiếp tục vươn lên để hẳng định vị thế của m nh trong ngành giáo dục huyện
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nhà: 01 ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, phát triển toàn diện, là địa chỉ tin
cậy của nhân dân địa phương và học sinh.
ế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2020 đến 2025
tầm nh n 2030 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải
pháp chủ yếu trong quá tr nh vận động và phát triển. Là cơ sở quan trọng cho
các quyết sách của ội đ ng trường và hoạt động của Ban giám hiệu cũng như
toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Việc xây dựng và
triển hai ế hoạch chiến lược phát triển của trường
CS rịnh Phong là hoạt
động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của rung ương
ảng, của Chính phủ v đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam trong thời
ỳ đổi mới đất nước theo chương tr nh giáo dục phổ thông mới.
P ẦN 1
CƠ SỞ XÂY DỰN

KẾ

OẠC

C IẾN LƢỢC P ÁT TRIỂN

I. Cơ sở pháp lý
Căn cứ hông tư số 32/2020/TT-B D
ngày 15 tháng 9 năm 2020 của
Bộ iáo dục và ào tạo v việc Ban hành i u lệ trường trung học cơ sở,
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhi u cấp học;
Căn cứ Nghị quyết số 29, hóa X của BC
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”;

W

ảng vể “ ổi mới căn

Căn cứ thông tư số 18/2018/TT-B D
ngày 23 tháng 11 năm 2012 của
Bộ iáo dục và ào tạo ban hành quy định v tiêu chu n đánh giá chất lượng
giáo dục và quy tr nh, chu ỳ iểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ
thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;
Căn cứ công văn số 853/P D
-GDTH ngày 23 tháng 10 năm 2020 của
Phòng iáo dục và ào tạo Diên hánh v việc triển hai xây dựng ế hoạch
chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021-202, tầm nh n đến năm 2030.
II. Cơ sở thực tiễn
1. Phân tích bối cảnh và thực trạng của nhà trƣờng
1.1. Khái quát tình hình kinh tế – xã hội của Thị trấn Diên Khánh và xã
Diên Phú
1.1.1. Sự quan tâm của c ín qu ền đ a p ươn tron v ệc t ực
trìn mục t u Quốc a về côn t c
o dục

ện c ươn

a) hị trấn Diên hánh nằm ở trung tâm của huyện Diên hánh:
+ ông giáp xã Diên An và Diên oàn – huyện Diên hánh
+ ây giáp xã Diên Lạc – huyện Diên hánh.
+ Nam giáp xã Diên hạnh – huyện Diên Khánh.
+ Bắc giáp xã Diên Sơn, Diên Phú và Diên i n – huyện Diên hánh.
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Diện tích tự nhiên là 395 ha, toàn thị trấn có 15 tổ dân phố với 5.394 hộ
và 23.778 nhân kh u. Với cơ cấu kinh tế “Buôn bán nhỏ, dịch vụ, tiểu thủ công
nghiệp, nông nghiệp”, nên dân cư ở địa phương phát triển mạnh các ngh tiểu
thủ công nghiệp, dịch vụ kèm theo tr ng trọt kết hợp chăn nuôi và buôn bán
nhỏ; nhờ vậy đời sống của nhân dân ổn định và ngày càng phát triển.
Thị trấn Diên Khánh là một thị trấn ổn định v chính trị, có ti m năng
phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. ặc biệt nơi đây
là một thị trấn có b dày truy n thống hiếu học. ể tiếp nối và phát triển truy n
thống tốt đẹp ấy, ảng bộ và chính quy n địa phương đã có nhi u chủ trương
chính sách đúng đắn, phù hợp để phát triển sự nghiệp Giáo dục của thị trấn theo
hướng “Chu n hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá”.
b) Diên Phú là một xã đ ng bằng có tổng số dân là 10.869 người với
2.298 hộ, được chia làm 4 thôn. Diện tích tự nhiên 678,77 ha, trong đó đất nông
nghiệp 389,5 ha. ặc biệt trên địa bàn xã có Cụm công nghiệp Diên Phú, có
tuyến Quốc lộ 1A đi qua và năm 2014 xã Diên Phú được UBND tỉnh Khánh
Hòa công nhận là xã đạt chu n Nông thôn mới; từ đó có ngu n lực tạo ra sự thay
đổi cơ sở hạ tầng và sự phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.
Các cấp ủy đảng, chính quy n hai địa phương trong nhi u năm qua đã có
sự quan tâm đến nhà trường trong việc thực hiện chương tr nh mục tiêu Quốc
gia v công tác giáo dục; công tác xã hội hóa giáo dục đã nhận được sự ủng hộ
nhiệt t nh, từ đó đã mang lại nhi u ết quả tích cực, nhất là việc thực hiện đổi
mới, nâng cao chất lượng giáo dục.
1.1.2. Sự quan tâm của c a mẹ trẻ tron v ệc nân cao c t lượn

o dục

hi các em lên trung học cơ sở, chương tr nh học và yêu cầu v học tập
cao hơn so với cấp tiểu học nên thời gian đầu tư cho việc học tăng thêm, đ ng
thời các mối quan hệ (quan hệ bạn bè, quan hệ xã hội,…) phức tạp hơn. V vậy,
sự quan tâm của PHHS là rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo
dục. Ngoài quan tâm đến việc học tập của trẻ, PHHS còn dành thời gian chú ý
đến các mối quan hệ của con em mình với bạn bè để ịp thời phát hiện những
lệch lạc do bị bạn xấu rủ rê, lôi kéo. ơn nữa, PHHS đã chú ý đến sự phát triển
năng hiếu, định hướng việc lựa chọn ngh nghiệp phù hợp với năng lực của
con em mình.
a số cha mẹ học sinh tham gia tích cực vào hội phụ huynh của trường;
quan tâm giúp đỡ nhà trường một số trang thiết bị D , các hoạt động ngoại
hóa,
N LL, tham quan trải nghiệm để nhà trường có đi u iện nâng cao
chất lượng giáo dục. Những cuộc họp do nhà trường tổ chức, các bậc phụ huynh
đ u tham dự đầy đủ để nắm được yêu cầu giáo dục của nhà trường từ đó có sự
ết hợp chặt chẽ giữa phụ huynh và nhà trường.
Bên cạnh đó, nhi u gia đ nh đã xây dựng tốt truy n thống “tôn sư trọng
đạo”, bảo vệ uy tín thầy cô giáo, v vậy hông có các hành vi thiếu tôn trọng
giáo viên xảy ra trong trường học, chất lượng giáo dục của nhà trường một phần
nhờ đó mà ngày càng đi lên.
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1.2. Thực trạng của nhà trƣờng
1.2.1. Quy mô lớp số lượn

ọc s n

ổng số học sinh: 827/431 nữ / 20 lớp. rong đó
hối 6: 222 / 108 nữ / 5 lớp
hối 7: 215 / 115 nữ / 5 lớp
hối 8: 208 / 113 nữ / 5 lớp
hối 9: 182 / 95 nữ / 5 lớp

B nh quân: 41hs/ lớp.

Cơ sở 1: 10 lớp (6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/3,8/4,9/1,9/2)

406/206

Cơ sở 2: 10 lớp (6/3,6/4,6/5,7/3,7/4,7/5,8/5,9/3,9/4,9/5)

421/225

Diên Phú: 573/298 – Thị trấn Diên Khánh: 237/124 – Nơi hác: 18/9
Cận nghèo: 17 – Con thương binh: 01

Hộ nghèo: 4

– M côi cả cha lẫn mẹ: 0

Học sinh m côi cha (mẹ): 44
1.2.2. Độ n ũ c n bộ quản lý
P

o v n n ân v n

ổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 49/35 trong đó Ban giám hiệu: 2/1 –
ội: 1/1
iáo viên: 38/28 chia ra:
+ Ngữ văn: 6/5

+ GDCD: 1/0

+ Lịch Sử: 3/2 + ịa lý: 3/1

+ iếngAnh: 4/4

+ Thể dục: 2/0

+ m nhạc: 1/1 + Mỹ thuật 1/1

+ oán: 6/5 (

: 1/0) +

+ Công nghệ: 1/1

óa học: 3/2 + Sinh học: 3/3

+ Vật Lý: 2/1

+ in học: 2/2

Nhân viên: 7/4 ( ế toán: 1/1; Văn thư: 1/1; hiết bị: 1/1 ; Bảo vệ: 3/0;
Phục vụ: 1/1;) và nhân viên hư viện: 1/1 ( )
1.2.3. Côn t c đảm bảo c t lượn

o dục v kết quả c ăm sóc

o dục

ổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo
mục tiêu chương tr nh giáo dục HCS do Bộ iáo dục và ào tạo ban hành.
uy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em đã bỏ học giữa
chừng đến trường. ổ chức iểm tra và công nhận học sinh tốt nghiệp THCS.
ổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt
động xã hội trong cộng đ ng.
Nhà trường trang bị đầy đủ thiết bị dạy học theo quy định của Bộ D .
Cán bộ quản lý họp tổ chuyên môn đầu năm bổ sung thêm đ dùng dạy học bị
hư hỏng và các danh mục thiết bị còn thiếu.
Phối hợp với gia đ nh, các tổ chức và cá nhân trong cộng đ ng thực hiện
hoạt động giáo dục. uy động, quản lý, sử dụng các ngu n lực cho hoạt động
giáo dục có hiệu quả.

5

àng năm, nhà trường luôn có những biện pháp: Phòng cháy chữa cháy,
phòng chống đuối nước; phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy xâm nhập trường
học; phòng chống tại nạn thương tích; phòng chống bạo lực học đường,… trong
giáo viên, học sinh; bảo vệ tốt tài sản; đảm bảo an ninh trật tự trường học.
Nhà trường luôn làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo các cấp, tranh
thủ sự tài trợ giúp đỡ của các tổ chức, tập thể, cá nhân để làm tốt công tác xã hội
hóa giáo dục. ết hợp chặt chẽ với Cha mẹ học sinh trong công tác giáo dục
học sinh; thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục góp phần củng cố đầu tư
xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng nhà trường an toàn, lành mạnh và thân thiện.
B o c o kết quả
o dục của n trườn tron năm ọc 2019 – 2020
a) Học s n
ạnh iểm: ốt 84.1% – Khá 15.5% – TB 0.4
– hông có học sinh
hạnh iểm yếu.
ọc lực: iỏi: 31.2% – Khá 35.0% – TB 30.4% – Yếu: 3.4% – Kém: 0
B ↑ : 96.6
Lên lớp sau hi thi lại: 99.5
- Lưu ban: 0.5
(Lưu ban 04 học sinh, trong đó có 04 em bỏ thi trong ỳ thi lên lớp)
ốt nghiệp
CS: 100 ; DTSS: 100%; TLCC: 98.9%.
Vào lớp 10 ( oàng oa hám, Nguyễn hái ọc): 127/192 tỉ lệ: 66.1%
b) N trườn
+ ược chủ tịch UBND huyện Diên Khánh tặng danh hiệu ập thể lao
động tiên tiến.
+ Liên đội xuất sắc toàn diện dẫn đầu.
+ Công đoàn vững mạnh, chi đoàn mạnh.
+ Cá nhân: đạt 49 Lao động tiên tiến; 05 chiến sĩ thi đua cơ sở.
1.2.4. Cơ sở vật c t; t ư v ện; tran t ết b đồ dùn đồ c ơ
– Phòng học: ổng số 22; trong đó: iên cố 22; bán iên cố: 0
– hối phòng phục vụ học tập:
+ Phòng giáo dục thể chất: 0

+ Phòng giáo dục nghệ thuật: 01

+ Phòng tin học: 02; phòng BCN: 02+ Phòng
+ Phòng ngoại ngữ: 01

oàn đội: 02

+ Phòng ruy n thống: 01

+ Phòng học bộ môn Vật lý, óa học, Sinh học, Công nghệ: 06
+ Phòng thiết bị: 02

+ Phòng thư viện: 02

– hối phòng làm việc:
+ Phòng iệu trưởng: 02

+ Phòng Phó iệu trưởng: 02

+ Phòng họp: 01

+ Phòng GV: 02

+ Văn phòng: 01

+ Phòng y tế: 02

+ Phòng ế toán: 02

+ Nhà bảo vệ: 02; ho: 02.

– Nhà vệ sinh học sinh: 05; GV: 03.

– Nhà xe học sinh: 02; GV:02.
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– Cổng: 02; tường rào: 340 m2; sân chơi, bãi tập: 2430 m2
– rang thiết bị phục vụ công tác quản lý và phục vụ việc dạy - học:
+ Máy tính: 70; máy in: 11; đèn chiếu: 07; đ dùng dạy học: 100 bộ;
+ Sách giáo hoa: 1503 quyển; số sách tham hảo: 2737 quyển;
Sách nghiệp vụ: 2320 quyển ; sách thiếu nhi: 3225 quyển;
1.2.5. Quản lý

n c ín t

c ín v t

sản

Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống ê, báo cáo tài chính
và cơ sở vật chất; công hai và định ỳ tự iểm tra tài chính, tài sản theo quy
định. Nhà trường quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đúng mục đích và có hiệu
quả để phục vụ các hoạt động giáo dục.
Lập dự toán ngân sách nhà nước và được cấp trên phê duyệt; thực hiện thu
chi, quyết toán, thống ê, báo cáo tài chính theo đúng chế độ ế toán, tài chính
của Nhà nước, của Phòng ài chính và Phòng D
. Khi xây dựng Quy chế
chi tiêu nội bộ đ u lấy ý iến đóng góp của tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên
trong nhà trường và được thông qua trong ội nghị cán bộ, công chức. hực hiện
công tác tự iểm tra tài chính hằng tháng; mỗi học ỳ, đ u công hai tài chính trong
ội đ ng nhà trường; thực hiện iểm ê tài sản cuối năm đúng quy định. Do vậy,
cơ sở vật chất, tài sản của nhà trường được bổ sung, ngày thêm hoàn thiện và
phục vụ có hiệu quả cho hoạt động giáo dục của nhà trường.
1.2.6. Quan ệ

ữa n

trườn đ a p ươn c c đo n t ể v xã ộ

Nhà trường, gia đ nh và xã hội đã có sự gắn bó trong việc phối hợp thực hiện
nhiệm vụ giáo dục. Ban đại diện CMHS được thành lập và hoạt động theo quy
định tại i u lệ; nhiệt t nh hỗ trợ nhà trường trong các hoạt động giáo dục và
một số hoạt động chung của nhà trường. Lãnh đạo nhà trường thường xuyên ết
hợp với Ban đại diện CMHS để nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện, tạo đi u iện
để Ban đại diện làm việc theo đúng i u lệ. hường xuyên có sự trao đổi, ết nối
giữa nhà trường với Ban đại diện CMHS để hai bên ịp thời nắm bắt thông tin,
từ đó có biện pháp giáo dục, rèn luyện học sinh hợp lý và hiệu quả hơn.
Nhà trường đã tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy ảng, chính quy n
và phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để xây dựng môi trường giáo
dục nhà trường ngày càng an toàn, lành mạnh đ ng thời làm tốt công tác thi đua
hen thưởng, động viên học sinh vươn lên trong học tập, rèn luyện. Nhà trường
đã huy động và sử dụng có hiệu quả các ngu n lực tự nguyện theo quy định,
đặc biệt là từ phụ huynh học sinh. uy nhiên, chưa huy động được sự tham gia
của cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội vào hoạt động giáo dục của nhà
trường. Làm tốt công tác phối hợp với đoàn thể địa phương, tổ chức xã hội để
giáo dục truy n thống lịch sử, văn hóa, đạo đức lối sống, pháp luật, nghệ thuật
và các nội dung giáo dục hác cho học sinh; chăm sóc di tích văn hóa, thăm hỏi
gia đ nh thương binh tại địa phương. ã có những văn bản tham mưu với địa
phương v vệ sinh, an toàn trường học, an ninh trật tự tại trường học.
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BẢN

P ÂN TÍC

MÔI TRƢỜN

(SWOT)

ể có cơ sở xác định các mục tiêu chiến lược và đưa ra những giải pháp
thực hiện, nhà trường sử dụng phương pháp SWO để phân tích điểm mạnh
(Strengths-S), điểm yếu (Wea nesses-W), thời cơ (Opportunities-O), thách thức
(Threats- ) của môi trường liên quan như sau:
Môi trƣờng bên trong:
Đ ểm mạn (S):
Công tác quản lý của Ban giám hiệu: Có tr nh độ, năng lực, inh nghiệm
quản lý, lòng nhiệt t nh, tâm huyết sự nghiệp giáo dục, có tầm nh n, phương
pháp làm việc năng động, hoa học, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu
trách nhiệm. Xây dựng ế hoạch và tổ chức triển hai thực hiện có chất lượng và
đạt hiệu quả cao. Công tác tổ chức triển hai iểm tra đánh giá sâu sát, thực chất
và đổi mới. ham mưu tốt với các cấp ủy đảng, chính quy n địa phương, của
ngành giáo dục, Ban đại diện Cha mẹ học sinh trong công tác xây dựng cơ sở
vật chất- ỹ thuật và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Luôn gương mẫu
trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết rung ương đảng, chính sách pháp
luật nhà nước, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ và được sự tin tưởng
của cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và nhân dân địa phương.
ội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên: ược cơ cấu đầy đủ, đ ng bộ theo
quy định của Bộ giáo dục đào tạo; Có tr nh độ đào tạo đạt chu n và trên chu n
100 , có nghiệp vụ và ỹ năng sư phạm há tốt, đáp ứng tốt nhu cầu đổi mới
giáo dục; Có lòng nhiệt t nh, trách nhiệm cao trong công tác, một số có năng lực
hoạt động, yêu ngh , mến trẻ, gắn bó với học sinh, mong muốn nhà trường phát
triển và có uy tín cao đối với học sinh, phụ huynh.
Đ ểm ếu (W):
ơn 1/3 đời sống inh tế của nhân dân còn thiếu thốn, phụ huynh ít có
đi u iện quan tâm đến việc học tập, rèn luyện của học sinh, hầu như hoán
trắng cho nhà trường.
ội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: r nh độ năng lực công tác chưa
được đ ng đ u, một bộ phận nhỏ giáo viên năng lực chuyên môn và ỹ năng sư
phạm còn hạn chế, đổi mới phương pháp dạy học hiệu quả chưa cao.
ọc sinh: Sĩ số học sinh trong những năm gần đây có chi u hướng tăng.
Cơ sở vật chất – ỹ thuật tương đối đầy đủ, song còn thiếu đ ng bộ trang
thiết bị bên trong, một số phòng bộ môn chưa đúng chu n (cơ sở 1).
Môi trƣờng bên ngoài:
ờ cơ (O):
ội ngũ cán bộ giáo viên trẻ, nhiệt t nh, yên tâm công tác; có lập trường
bản lĩnh chính trị vững vàng, iên định; có năng lực chuyên môn và ỹ năng sư
phạm há tốt.
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Là trường đào tạo học sinh phát triển toàn diện v đức, trí, thể, mỹ đáp
ứng yêu cầu giáo dục trong t nh h nh mới.
Nhà trường có truy n thống xây dựng các hoạt động phong trào thi đua
yêu nước và làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.
Là trường có uy tín đối với học sinh, phụ huynh và nhân dân.
Thách t ức (T):
Chất lượng giáo dục đào tạo ngày càng cao đòi hỏi cơ sở vật chất – ỹ
thuật phải đầy đủ, hiện đại, phù hợp đổi mới nội dung chương tr nh giáo dục
trong t nh h nh mới.
Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, công nhân viên phải đáp
ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời ỳ hội nhập Quốc tế, thế giới 4.0.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, hả năng làm việc chuyên
nghiệp, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học tự b i dưỡng, tự vươn lên
của cán bộ giáo viên, nhân viên.
ội ngũ phần lớn ít chênh lệnh v thời gian công tác nên dễ có t nh huống
“cá mè một lứa”.
Những cơ hội thách thức, điểm mạnh, điểm yếu đó có ảnh hưởng như thế
nào tới hoạt động của nhà trường?
Các vấn đề ƣu tiên:
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, chú
trọng b i dưỡng chính trị, ph m chất, đạo đức, lối sống và năng lực công tác.
Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất theo hướng hiện đại hoá với quy hoach
hợp lý và mua sắm, bổ sung trang thiết bị hiện đại đáp ứng được yêu cầu đổi
mới giáo dục. Bên cạnh đó, duy tr và phát huy cảnh quan nhà trường hang
trang – sạch – đẹp, tạo dựng môi trường an toàn và thân thiện.
ổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy
tính tích cực, chủ động sáng tạo của người học, xây dựng nếp làm việc hoa học,
năng động, sáng tạo.
y mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy – học và quản lý.
Tăng cường các tổ chức hoạt động tập thể, giáo dục ỹ năng sống trong
chương tr nh giáo dục trải nghiệm sáng tạo, giáo dục ý thức trách nhiệm với bản
thân, gia đ nh, xã hội và cộng đ ng.
hực hiện nghiêm túc đánh giá iểm định chất lượng giáo dục theo chu ỳ
và áp dụng các chu n vào việc đánh giá hoạt động của nhà trường, của Ban giám
hiệu và giáo viên, học sinh.
P ẦN 2
ĐN

ƢỚN

KẾ

OẠC

C IẾN LƢỢC P ÁT TRIỂN N À TRƢỜN

IAI ĐOẠN 2021-2025, TẦM N ÌN ĐẾN 2030
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I. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cơ bản
1. Tầm nhìn
ừ năm 2021-2025: iáo dục học sinh có động cơ, thái độ học tập đúng
đắn, có tinh thần trách nhiệm, tự trọng, có năng lực tư duy độc lập, phấn đấu học
tập suốt đời.
ừ năm 2025-2030: Là nơi đáng tin cậy v chất lượng giáo dục – Nơi
ươm mầm những ước mơ cho nhưng chủ nhân tương lai của đất nước, truy n
cho học sinh ngu n cảm hứng, khát vọng học tập suốt đời, biết tư duy và sáng
tạo, thích ứng với thời đại mới để sẵn sàng xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
2. Sứ mệnh
Xây dựng môi trường học tập ỉ cương, n nếp, chất lượng; phát huy tính
tư duy, sáng tạo, tính đoàn ết, trung thực; quyết tâm vươn lên thực hiện khát
vọng; b i đắp lòng nhân ái; biết ứng xử, giải quyết tốt các tình huống trong cuộc
sống tương lai.
3. Các giá trị cơ bản
ạo dựng môi trường học tập “ oàn ết, trách nhiệm, thân thiện, hợp tác,
sáng tạo, hiệu quả”.
II. Mục tiêu kế hoạch chiến lƣợc
1. Mục tiêu chung:
iếp tục xây dựng nhà trường có uy tín v chất lượng giáo dục toàn diện,
có cơ sở vật chất – ỹ thuật tốt.
iếp tục b i dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ
quản lý, đ y mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, giữ vững danh hiệu trường đạt
chu n Quốc gia mức độ .
2. Mục tiêu cụ thể:
-

iai đoạn 2020 đến 2025:

+ ội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên:
ổng số cán bộ giáo viên nhân viên dự iến 45 người.
Cán bộ quản lý: 100 cán bộ quản lý có tr nh độ đại học, tr nh độ trung
cấp lý luận chính trị, trung cấp quản lý giáo dục trở lên.
iáo viên: Có 100 giáo viên đạt tr nh đại học; 100
ngh chuyên môn khá – giỏi;

giáo viên có tay

100% cán bộ giáo viên nhân viên ứng dụng thành thạo công nghệ thông
tin phục vụ tốt cho công tác giáo dục, quản lý, giảng dạy.
+ ọc sinh:
Quy mô: Lớp học: 19 – 20 lớp. ọc sinh: 800 – 850.
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Chất lượng giáo dục: Có 100 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp
tục thi vào học các trường trung học phổ thông, các trường chuyên nghiệp,
trường đào tạo ngh . Bên cạnh đó, các em biết h nh thành thói quen và phương
pháp học tập độc lập, sáng tạo, ỹ năng tự chủ trong cuộc sống.
ọc sinh học lực giỏi: 20 – 30 , ọc sinh học lực khá: 35 – 40%.
ọc sinh đạt giải các ỳ thi: học sinh giỏi cấp huyện 8 – 10 em/năm, cấp
tỉnh 2 – 5 em (các môn văn hóa).
Chất lượng hạnh iểm: 100

hạnh iểm trung b nh trở lên.

ọc sinh được trang bị các ỹ năng sống cơ bản; tự nguyện, tích cực tham
gia các hoạt động đoàn đội và các hoạt động xã hội, từ thiện.
+ iểm định chất lượng giáo dục: Duy tr b n vững, nâng cao chất lượng
các tiêu chu n; đến năm 2025 tiếp tục được công nhận trường đạt iểm định
chất lượng giáo dục cấp độ 3, chu n quốc gia mức độ 2.
+ Cơ sở vật chất: iếp tục hai thác tốt cơ sở vật chất – ỹ thuật hiện có,
nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu,
công tác xã hội hóa giáo dục, mua sắm thêm trang thiết bị dạy học hiện đại, tài
liệu tham hảo, giảng dạy, nâng cấp phòng y tế, ho, trực bảo vệ,… nhằm đáp
ứng nhu cầu dạy và học trong thời ỳ đổi mới.
-

iai đoạn 2025 đến 2030:

ến năm 2030, phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:
+ Chất lượng giáo dục được hẳng định trong tốp những trường có chất
lượng cao của huyện Diên Khánh.
+ Duy tr đạt trường chu n Quốc gia giai đoạn 2025-2030.
+ Có quy mô ổn định và phát triển. iếp tục đạt cấp độ 3 trong iểm định
chất lượng giáo dục.
III. Nhiệm vụ và giải pháp
1. Phát triển hoạt động giáo dục
1.1. Phát triển giáo dục
ăng cường công tác tuyên truy n để quán triệt và thực hiện các chủ
trương, đường lối của ảng, pháp luật của Nhà nước v đổi mới giáo dục trung
học; bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục trung học;
tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, ỹ năng sống, sức hỏe cho học sinh;
nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương tr nh giáo dục trung học theo
định hướng phát triển ph m chất và năng lực học sinh, đ y mạnh triển hai giáo
dục S EM, đ ng thời tích cực chu n bị các đi u iện triển hai Chương tr nh
giáo dục phổ thông mới (Chương tr nh DP 2018); tiếp tục đ y mạnh đổi mới
cơ chế quản lý, quản trị cơ sở giáo dục, tăng cường n n nếp, ỷ cương, chất
lượng và hiệu quả giáo dục.
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1.2. Đảm bảo chất lƣợng
1.2.1 C c đ ều k ện đảm bảo c t lượn
ổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu,
nội dung, chương tr nh và đối tượng học sinh. ổi mới các hoạt động sinh hoạt,
hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn, giúp học sinh có
được những ỹ năng sống tốt, trở thành những ngưới công dân có ích.
Người phụ trách: iệu trưởng, các phó hiệu trưởng phụ trách tổ chuyên
môn, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn.
1.2.2 C c b ện p p quản lý nân cao c t lượn
Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất
lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. ăng cường giáo dục truy n
thống, tuyên truy n giáo dục v phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông,
an toàn học đường, giáo dục dân số và vệ sinh môi trường; thực hiện tốt giáo
dục thể chất. ổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với
mục tiêu, nội dung chương tr nh và đối tượng, phát triển năng lực học sinh. ổi
mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, các hoạt động trải nghiệm sáng
tạo, hoạt động xã hội, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có
mục tiêu sống đúng, có được những ỹ năng sống cơ bản.
Xác định: Chất lượng dạy – học và hiệu quả giáo dục là thước đo năng
lực, ph m chất, trí tuệ, tính trung thực, cái tâm và tài của người thầy. Mọi hoạt
động, mọi việc làm của nhà giáo đ u phải hướng đến đích là người học.
a) Dạy và học: Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người giáo viên trong
mỗi giờ lên lớp, đảm bảo chắc chắn, mỗi bài soạn, mỗi tiết dạy, mỗi hoạt động
tập thể đ u lấy học sinh làm trung tâm, lấy học sinh để thiết ế các hoạt động.
Mỗi cán bộ, giáo viên sớm hắc phục t nh trạng “Dạy lý thuyết suông” mà thay
vào đó là áp dụng nhuần nhuyễn “Dạ ít ọc n ều”, tổ c ức đa dạn c c hình
t ức ọc tập n ư ọc n o trờ tham quan, dã n oạ ,… Xây dựng đô bạn ọc
tập với quan điểm “ ọc t ầ k ôn t
ọc bạn”,… ăng cường dạy học hợp
tác theo nhóm nhỏ và có sự luân chuyển nhóm trưởng để học sinh tập làm quen
với côn v ệc lãn đạo. Cải tiến hâu hướng dẫn học v nhà để học sinh có ý
thức tự t m tòi, hám phá iến thức mới.
Quan tâm công tác giáo dục mũi nhọn, phát hiện và b i dưỡng học sinh
giỏi, học sinh năng hiếu, nâng cao thành tích thi học sinh giỏi các cấp. Phát
động sâu, rộng thi sáng tạo hoa học ĩ thuật; hướng dẫn cho học sinh khai thác
ngu n học liệu mở; tăng cường phụ đạo học sinh còn hạn chế v năng lực, nhận
thức nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
ăng cường công tác iểm tra định ỳ đặc biệt là iểm tra, dự giờ đột xuất
của Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn đối với giáo viên; đổi mới các h nh
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thức sinh hoạt chuyên môn, tích cực sử dụng rường học ết nối, tăng cường áp
dụng sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.
ịnh ỳ rà soát, đổi mới, iểm định chất lượng chương tr nh giáo dục, nội
dung và phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoạt, hiện đại phù hợp với
đổi mới giáo dục. hực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục
CS.
b) iáo dục ngoài giờ lên lớp:
ổi mới, cải tiến mạnh mẽ các tiết học ngoài giờ lên lớp, tạo hông gian
học tập ngoài lớp học.
iếp tục đ y mạnh các hoạt động ngoài giờ lên lớp, như: tổ chức liên
hoan, tham gia các trò chơi dân gian, thi văn nghệ, thể dục thể thao,… ngoài ra
còn tổ chức các hoạt động hác như “Nói chuyện truy n thống”, chuyên đ giáo
dục ỹ năng sống, thi ể chuyện theo chủ đ tùy thuộc vào nhiệm vụ năm học.
ất cả các hoạt động ngoài giờ lên lớp đ u phải l ng ghép với sinh hoạt tư
tưởng, giáo dục truy n thống nhằm hướng tới mục đích “Mỗi ngày đến trường là
một ngày vui” và giúp học sinh có “tinh thần hỏe mạnh”.
c) iúp cho học sinh có được những ỹ năng sống cơ bản:
ọc sinh trang bị những ỹ năng sống cơ bản nhằm giúp bản thân hòa
nhập tốt với cộng đ ng; hạn chế tối đa các tệ nạn xã hội; mạnh mẽ, bản lĩnh dù
trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bên cạnh đó, tổ chức nghiêm túc việc dạy các tài
liệu v ỹ năng như: ỹ năng làm chủ cuộc sống; phòng chống các tệ nạn xã hội;
tác hại thuốc lá và các chất ma túy; ỹ năng làm chủ trong học tập: tự giác, tích
cực, tự lực, sáng tạo trong học tập; kỹ năng giao tiếp và hội nhập; kỹ năng định
hướng ngh nghiệp sau hi tốt nghiệp THCS, xây dựng các bộ câu hỏi và trả lời
v t nh huống và các nội dung cần học tập. ăng cường giáo dục giới tính và
giáo dục bảo vệ môi trường, cảnh quan xung quanh.
Xây dựng ế hoạch giáo dục ỹ năng sống với các phương án phù hợp và
linh động như: dạy l ng ghép, dạy trong tiết học ngoài giờ lên lớp, trong tiết
sinh hoạt lớp, trong tiết chào cờ, tiết sinh hoạt đội, rung chuông vàng,… Có biện
pháp iểm tra, giám sát cả dạy của thầy và học của trò.
Phát động các cuộc quyên góp ủng hộ và phong trào tương thân tương ái
trong giáo viên và học sinh.
1.2.3 C c oạt độn đảm bảo c t lượn
Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện,
học sinh tích cực”.
Huy động các lực lượng xã hội tham gia công tác giáo dục, tạo đi u iện
cho học sinh mở rộng được iến thức trên nhi u lĩnh vực, b i dưỡng t nh yêu
quê hương đất nước, nâng cao hiểu biết để có thái độ đúng đắn trước các vấn đ
của đời sống, tránh xa những tệ nạn xã hội, các hành vi tiêu cực, b i dưỡng tâm
thế hội nhập với thế giới.
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Tích hợp nhi u nội dung giáo dục mang tính thời sự, toàn cầu như: phòng
chống tham nhũng, sử dụng năng lượng tiết iệm và hiệu quả, bảo vệ môi
trường, đa dạng sinh học và bảo t n thiên nhiên, các nội dung giáo dục địa
phương; giáo dục trật tự an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội; tổ
chức các cuộc thi sáng tạo hoa học ỹ thuật, các hoạt động văn hóa – thể
thao,… theo hướng tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm b i dưỡng hứng thú
học tập, rèn luyện ỹ năng sống, bổ sung hiểu biết v các giá trị văn hóa truy n
thống và tinh hoa văn hóa thế giới.
hực hiện ế hoạch dạy học 2 buổi/ngày.
a dạng các chương tr nh, nội dung và h nh thức học tập theo hướng xây
dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. ổi mới đ ng bộ phương pháp dạy học,
iểm tra đánh giá; chú trọng phụ đạo, giúp đỡ học sinh yếu, kém; phát hiện và
b i dưỡng học sinh giỏi. iếp tục triển hai theo ế hoạch
án dạy và học
ngoại ngữ ở tất cả các hối lớp.
ổ chức nhi u loại “sân chơi” trí tuệ và hoạt động tập thể của học sinh.
ăng cường văn hóa chất lượng từ tiến độ đến hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực
hoạt động của trường.
Xây dựng tinh thần cộng đ ng, cùng gánh vác, chia sẻ trách nhiệm trong
việc giải quyết các công việc chung v sự phát triển của Nhà trường; đặt chất
lượng phù hợp với chiến lược và mục tiêu lên hàng đầu.
Như vậy, công tác đảm bảo chất lượng cần được phát triển theo đúng định
hướng của nhà trường và phù hợp với xu thế phát triển chung trong hu vực và
trên thế giới. Việc học hỏi inh nghiệm từ các trường bạn là rất cần thiết trong
tiến tr nh xây dựng và phát triển công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường
trong thời gian tới.
1.2.4 Hoạt độn tự đ n

k ểm đ n c t lượn

o dục

rường tiếp tục thực hiện tự đánh giá iểm định chất lượng giáo dục và
công nhận trường đạt Chu n quốc gia theo hông tư số 18/2018/TT-B D
và
các văn bản, tài liệu hướng dẫn của Sở D
hánh òa và Phòng D
Diên Khánh triển hai tổ chức; huy động đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên,
Cấp ủy, Chính quy n địa phương, Ban DCMHS và các trang thiết bị thông tin,
cơ sở vật chất (CSVC) của nhà trường.
Quy tr nh tự đánh giá tuân thủ theo tr nh tự, tại i u 23 – Mục 1– Chương
của Quy tr nh tự đánh giá trường trung học g m các bước:
1. Thành lập ội đ ng tự đánh giá.
2. Lập ế hoạch tự đánh giá.
3.

hu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.

4.

ánh giá các mức đạt được theo từng tiêu chí.

5. Viết báo cáo tự đánh giá.
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6. Công bố báo cáo tự đánh giá.
7. riển hai các hoạt động sau hi hoàn thành báo cáo tự đánh giá như: bổ
sung và sắp xếp minh chứng, đi u chỉnh số liệu trong phần cơ sở dữ liệu, phân
công nhiệm vụ các thành viên trong hội đ ng thực hiện ế hoạch cải tiến chất
lượng.
Nội dung báo cáo tự đánh giá phải thể hiện được quá tr nh chuyển biến v
quy mô phát triển nhà trường và chất lượng giáo dục toàn diện, thể hiện tính tự
chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong toàn bộ hoạt động giáo dục theo
chức năng, nhiệm vụ được giao và bảo đảm tính hách quan, trung thực.
Minh chứng thu thập được ội đ ng ự đánh giá và ội đ ng sư phạm mã
hóa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo luận để đi đến thống nhất, đi u chỉnh
và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá để đạt được các tiêu chu n, tiêu chí, chỉ báo
theo từng mức độ.
2. Phát triển đội ngũ
Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ v số lượng; có ph m
chất chính trị; có năng lực chuyên môn há giỏi; có tr nh độ in học, Ngoại ngữ
cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. oàn ết, tâm huyết, gắn bó với nhà
trường, hợp tác, giúp nhau cùng tiến bộ, có phong cách làm việc công nghiệp.
ăng cường giáo dục đạo đức lối sống, nâng cao tr nh độ nhận thức chính
trị, xã hội, thực hiện dân chủ, công bằng, công hai, hông có đơn thư hiếu nại.
Quy hoạch, đào tạo và b i dưỡng cán bộ, giáo viên theo hướng sử dụng
tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc. ầu tư có trọng điểm
để phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có ti m năng, nòng cốt; cán
bộ, giáo viên trẻ, có tài năng bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường.
ịnh ỳ đánh giá và ghi nhận chất lượng, ết quả hoạt động của cán bộ
giáo viên thông qua các tiêu chí v hiệu quả đối với sự phát triển của nhà
trường. rên cơ sở đó sẽ đ bạt, hen thưởng xứng đáng đối với những cán bộ,
giáo viên, nhân viên có thành tích xuất sắc.
ăng cường chăm lo tới đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên theo
đúng chế độ chính sách hiện hành, thực hành tiết iệm, chống lãng phí. ham
mưu với ội CM S, UBND TTDK – UBND xã Diên Phú thưởng cho cán bộ,
giáo viên, nhân viên có thành tích nổi trội. hực hiện tốt chế độ làm việc của cán
bộ, giáo viên, nhân viên, phát huy tối đa năng lực sở trường của mỗi cán bộ,
giáo viên, nhân viên hông phân biệt bằng cấp, hợp đ ng hay biên chế.
ăng cường chỉ đạo đội ngũ nhân viên tích cực học tập để nâng cao hiểu
biết xã hội, mở rộng iến thức, hiểu biết pháp luật, cập nhật thông tin của đất
nước, thế giới nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức, tác phong để
giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên tránh xa ngã trước mọi cám dỗ, góp phần đưa
nhà trường tiến lên.
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iếp tục thực hiện tốt phong trào “ ọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách
Chí Minh” và các cuộc vận động, các phong trào thi đua của
ngành phát động.
ạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đ cao tinh thần
hợp tác và chia sẻ với những đi u iện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ giáo
viên, nhân viên đ u tự hào, muốn cống hiến và gắn ết với nhà trường.
3. Cơ sở vật chất; trang thiết bị; đồ dùng, đồ chơi
ham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất (cơ sở 1),
phấn đấu có đủ phòng học bộ môn theo đúng chu n của thông tư 13/2020/TTB D
ngày 26/5/2020 ban hành quy định tiêu chu n cơ sở vật chất, đáp ứng
các tiêu chu n của trường đạt chu n Quốc gia trong giai đoạn mới.
ầu tư có trọng điểm để hiện đại hóa các phòng học, phòng học bộ môn,
sân chơi bãi tập của học sinh và nâng cấp sân trường (cơ sở 1), nhà đa năng,
phòng học ngoại ngữ đúng chu n đặc biệt tham mưu với Phòng D
tu sửa
nhà vệ sinh học sinh (cơ sở 1).
iếp tục đầu tư máy tính, máy chiếu, lắp đặt hệ thống camera và các thiết
bị đảm bảo cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng mạng thông tin
quản lý giữa giáo viên, các tổ chuyên môn với nhà trường liên thông qua hệ
thống nối mạng lan và nternet, diễn đàn giáo dục trên hệ thống trường học ết
nối. rang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy và học.
huôn viên nhà trường, phòng học, phòng làm việc, hoạt động thể dục thể
thao và các công tr nh phụ trợ hác.
4. Nguồn lực tài chính
Ngân sách nhà nước: hực hiện theo ế hoạch dự toán ngân sách hàng
năm được cấp.
Ngoài ngân sách: Xã hội, cơ quan doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể, cá
nhân, cha mẹ học sinh.
hực hiện nghiêm túc chế độ thu chi tài chính theo luật ngân sách và quy
chế chi tiêu nội bộ, công hai theo quy định.
Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ hoạch toán và minh bạch
các ngu n thu, chi.
5.

ệ thống thông tin

Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy
và học tập, xây dựng thư viện điện tử, trang bị các phần m m v quản lý, sử
dụng trang hông tin điện tử nhà trường hai thác dữ liệu cũng như ế hoạch
công tác, hội họp,… góp phần nâng cao chất lượng quản lý dạy và học.
6. Quan hệ với cộng đồng
Xây dựng tinh thần cộng đ ng, cùng gánh vác, chia sẻ trách nhiệm trong
việc giải quyết các công việc chung v sự phát triển của Nhà trường.
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Làm tốt công tác tuyên truy n, tích cực tham mưu với các cấp uỷ ảng,
chính quy n địa phương đổi mới nhận thức v giáo dục, tích cực đầu tư cho giáo
dục, làm tốt công tác huyến học – huyến tài.
Tham mưu với ảng ủy,
ND, UBND TTDK – UBND xã Diên Phú
thoả thuận thống nhất với ội CM S hàng năm để huy động ngu n inh phí xã
hội hóa giáo dục hỗ trợ nhà trường nâng cấp v cơ sở vật chất, hỗ trợ các hoạt
động giáo dục; t m iếm sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân và sử dụng
có hiệu quả các ngu n lực trên trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.
Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong việc quản lý và giáo dục các
em. ích cực tuyên truy n cho cha mẹ học sinh v tầm quan trọng và lợi ích của
việc tham gia bảo hiểm y tế cho con em mình.
Phối ết hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị –
xã hội ủng hộ và phối hợp trong công tác giáo dục.
7. Lãnh đạo và quản lý
ranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp. Nghiên cứu quán triệt học tập
chỉ thị nghị quyết của các cấp; cụ thể hóa các chỉ thị nghị quyết vào xây dựng và
thực hiện nhiệm vụ năm học gắn với đi u iện thực tế của nhà trường.
Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng; đạo đức ý thức trách nhiệm của nhà
giáo theo chu n mực đạo đức v học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong
cách
Chí Minh và các cuộc vận động hác gắn với việc thực hiện pháp lệnh
công chức, i u lệ trường rung học, i u lệ ảng Cộng sản Việt Nam, i u lệ
Công đoàn Việt Nam.
ổi mới công tác quản lý theo hướng tăng cường phân công công việc
đúng người, đúng việc, hợp t nh, hợp lý tạo sự phấn hởi tự tin, tích cực, tự giác
trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Quản lý theo ế hoạch, đảm bảo các
yêu cầu v công hai, dân chủ; thanh tra, iểm tra, xử lí ịp thời các vấn đ phát
sinh; củng cố n n nếp, ỉ cương trong hoạt động giáo dục. y mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin và truy n thông trong quản lí giáo dục và dạy học.
Xây dựng hối đoàn ết nhất trí trong tập thể hội đ ng nhà trường.
Chỉ đạo thực hiện đầy đủ nội dung chương tr nh các môn học và hoạt
động giáo dục; nghiêm túc nghiên cứu và thực hiện thông tư 58 và thông tư
26/2020/TT-B D
ngày 26/8/2020 của Bộ D
v đánh giá, xếp loại học
sinh. ổ chức các hội thi cấp trường thiết thực hiệu quả.
Làm tốt 3 công hai trong tập thể nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các
đoàn thể trong nhà trường để thực hiện nhiệm vụ.
riển hai b i dưỡng CBQL và b i dưỡng thường xuyên cho CBQL theo
các Chương tr nh b i dưỡng mới ban hành (thông tư 18/2019/ -B D
ngày
01/11/2019) và đánh giá CBQL theo thông tư 14/2018/ -B D
của Bộ iáo
dục và ào tạo v việc ban hành Quy định chu n hiệu trưởng.
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P ẦN 3
TỔ C ỨC T ỰC

IỆN,

IÁM SÁT VÀ ĐÁN

IÁ KẾT QUẢ

I. Tổ chức thực hiện
1. Phổ biến kế hoạch chiến lƣợc
ế hoạch được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên
nhà trường, cơ quan chủ quản, cha mẹ học sinh, học sinh và các tổ chức cá nhân
quan tâm đến nhà trường.
Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược và bộ phận chịu trách nhiệm đi u phối
quá tr nh triển hai ế hoạch chiến lược có thể đi u chỉnh ế hoạch sau từng giai
đoạn sát với t nh h nh thực tế của nhà trường.
2. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lƣợc
iai đoạn 1 (từ năm 2020 đến 2023): iếp tục đưa các hoạt động nhà
trường đi vào n n nếp ỷ cương và h nh thành những yếu tố mới tạo nên một
nhà trường có chất lượng giáo dục tốt.
iai đoạn 2 (từ năm 2024 đến 2025): ến hết năm 2025 cảnh quan trường
lớp sạch đẹp khang trang, an toàn, thân thiện; duy tr chất lượng giáo dục toàn
diện; hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và thu thập xong minh chứng để đạt iểm
định chất lượng giáo dục cấp độ 3, chu n quốc gia mức độ 2.
iai đoạn 3 (từ năm 2026 đến 2030): Xác lập thương hiệu trường
CS
rịnh Phong là tập thể lao động xuất sắc, có chất lượng giáo dục cao đáp ứng
được yêu cầu xã hội, phát triển năng lực cá nhân và tư duy độc lập sáng tạo của
mỗi học sinh, duy tr đạt trường chu n Quốc gia giai đoạn 2025-2030.
3. Quy định trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân
3.1. iệu trưởng:
ổ chức triển hai thực hiện ế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo
viên, nhân viên trong nhà trường. hành lập Ban iểm tra và đánh giá thực hiện
ế hoạch trong từng năm học. Cụ thể:
+ Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ tr nh thực hiện ế hoạch chiến lược
chung cho toàn trường.
+ Chủ tr xây dựng và tổ chức thực hiện các đ án, dự án, chương tr nh
nghiên cứu lớn có liên quan đến đơn vị.
+ ổ chức đánh giá thực hiện ế hoạch hành động hàng năm của toàn
trường và thực hiện ế hoạch chiến lược của toàn trường theo từng giai đoạn
phát triển.
3.2. Phó Hiệu trưởng: Căn cứ nhiệm vụ được phân công giúp hiệu trưởng tổ
chức triển hai từng phần việc cụ thể, đ ng thời iểm tra và đánh giá thực hiện
ế hoạch, đ xuất những giải pháp để thực hiện.
3.3. ổ trưởng chuyên môn, văn phòng:
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ổ chức thực hiện ế hoạch trong tổ, iểm tra đánh giá việc thực hiện ế
hoạch của các thành viên. m hiểu nguyên nhân, đ xuất các giải pháp để thực
hiện ế hoạch.
Xây dựng ế hoạch hành động cụ thể (từng năm) trong đó mỗi hoạt động
cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, ết quả, hiệu quả, thời gian thực hiện, các ngu n
lực thực hiện, người chịu trách nhiệm.
ổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân phù hợp
với trách nhiệm, quy n hạn và ngu n lực.
Chủ động xây dựng ế hoạch phát triển của tổ, hợp tác với các tổ chức
trong nhà trường.
3.4. Giáo viên, nhân viên:
hông ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao tr nh độ chuyên môn nghiệp
vụ, phấn đấu trở thành giáo viên, nhân viên giỏi; xứng đáng là tấm gương
sáng cho học sinh noi theo.
Căn cứ ế hoạch chiến lược, ế hoạch năm học của nhà trường để xây
dựng ế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo ết quả thực hiện
ế hoạch theo từng học ỳ, năm học, đ xuất các giải pháp để tiếp tục thực hiện
ế hoạch cho những năm tiếp theo.
3.5. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường
àng năm xây dựng chương tr nh hành động thực hiện các nội dung liên
quan trong vấn đ thực hiện ế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.
uyên truy n, vận động mọi thành viên của tổ chức m nh thực hiện tốt các
nội dung và giải pháp trên, góp ý với nhà trường đi u chỉnh, bổ sung những nội
dung phù hợp để có thể thực hiện tốt ế hoạch chiến lược của nhà trường.
II.

iám sát và đánh giá kết quả

1. Thành lập
giám sát

ội đồng giám sát; quy định nội dung và quy trình tổ chức

Ban chỉ đạo sẽ được đi u chỉnh, bổ sung hàng năm cho phù hợp với tình
hình nhân sự hàng năm.
2. Đánh giá mức độ đạt đƣợc theo chỉ tiêu đề ra
àng năm đ u xây dựng ế hoạch đi u chỉnh, bổ sung chiến lược phát
triển giáo dục giai đoạn 2021-2025, tầm nh n đến năm 2030 để đánh giá mức độ
đạt được theo chỉ tiêu đ ra của năm học trước .
III. Kiến nghị, đề xuất
1. Đối với UBND cấp huyện: Không.
2. Đối với Phòng

iáo dục và Đào tạo
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Phê duyệt ế hoạch chiến lược và tạo đi u iện thuận lợi v mọi mặt,
giúp nhà trường thực hiện nội dung theo đúng kế hoạch, phù hợp với chiến lược
phát triển.
ỗ trợ v cơ chế chính sách, tài chính và nhân lực để thực hiện các mục
tiêu của ế hoạch chiến lược.
3. Đối với cấp ủy đảng, chính quyền địa phƣơng
hường xuyên quán triệt, nhắc nhở một số thôn trưởng trong công tác
phối ết hợp với nhà trường và phụ huynh trong việc duy tr sĩ số học sinh. Có
cơ chế đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo các tiêu chí giáo dục của dự án phát
triển nông thôn mới để nhà trường thực hiện ế hoạch chiến lược.
rường
CS rịnh Phong sẽ chuyển tải những mục tiêu ế hoạch chiến
lược phát triển nhà trường như trên đã xác định thành ế hoạch cụ thể từng năm
học, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu ế hoạch chiến lược phát triển
trường
CS rịnh Phong giai đoạn 2021-2025, tầm nh n đến năm 2030./.
Nơi nhận:
- Phòng D
;
- UBND xã Diên Phú, UBND TTDK;
- Ban đại diện CM S;
- Các đoàn thể nhà trường;
- Website nhà trường;
- Lưu: V .
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