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KẾ HOẠCH
Kiểm tra vệ sinh cảnh quan môi trường,
Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp,
Công tác Y tế trường học năm học 2018-2019
Căn cứ Công văn số 291/PGDĐT-NGLL ngày 25 tháng 9 của Phòng GDĐT
Phú Giáo về việc hướng dẫn thực hiện công tác y tế, chữ thập đỏ và vệ sinh trường
học năm học 2018-2019;
Căn cứ Công văn số 299/PGDĐT-NGLL ngày 01 tháng 10 của Phòng GDĐT
Phú Giáo về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh năm
học 2018-2019;
Căn cứ Bản cam kết giữa Hiệu trưởng các đơn vị nhà trường và Trưởng phòng
Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo nhà trường xanh – sạch – đẹp – an toàn;
Phòng GDĐT xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Nắm bắt tình hình vệ sinh cảnh quan môi trường sư phạm đặc biệt là kiểm tra
các khu nhà vệ sinh; hoạt động giáo dục NGLL và công tác y tế trường học. Qua đó,
có hướng chỉ đạo sát và kịp thời nhằm đảm bảo môi trường giáo dục xanh – sạch –
đẹp – an toàn; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục NGLL, hoạt động y tế trường
học.
II. NỘI DUNG CỤ THỂ
1. Đối tượng kiểm tra
Các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.
2. Nội dung kiểm tra
2.1. Vệ sinh, cảnh quan môi trường sư phạm
* Nội dung xanh: trồng và chăm sóc các loại cây tạo bóng mát, cây cảnh, hoa
kiểng, thảm cỏ trong khuôn viên sân trường, cổng trường; tạo góc cây xanh ở các
hành lang, trong lớp học; chậu cây kiểng trong các nhà vệ sinh và bố trí vườn cây
thuốc nam ở khu vực hợp lý.
* Nội dung sạch
- Xử lý rác: bố trí đầy đủ các thùng đựng rác ở các lớp học, nhà vệ sinh, phòng
bộ môn, nhà ăn, trong khuôn viên sân trường...; đảm bảo không có rác thải ở lớp học
và khuôn viên sân trường.
- Hệ thống nước: thường xuyên vệ sinh các khu vực cung cấp nước (uống, sinh
hoạt); hệ thống thoát nước; bảo trì, bảo dưỡng hệ thống cung cấp nước định kỳ 6
tháng/lần; đảm bảo cung cấp đủ nước sạch để uống và sinh hoạt.

- Nhà vệ sinh:
+ Quản lý tốt các khu nhà vệ sinh được trang cấp, nhà vệ sinh đảm bảo luôn có
đủ nước sạch sử dụng, có vòi nước rửa tay, xà phòng diệt khuẩn, giấy vệ sinh; sáp
thơm khử mùi;
+ Nền, trần, tường sạch sẽ không xuống cấp; cửa có chốt khóa bên trong không
xuống cấp; có đèn còn hoạt động; Nhà vệ sinh sạch, thông thoáng, không có mùi hôi,
đảm bảo dọn dẹp, vệ sinh ít nhất 05 lần/ngày;
+ Định kỳ hàng tháng công khai hiện trạng nhà vệ sinh bằng hình ảnh hoặc
video lên Website của đơn vị để Phòng GDĐT và Phụ huynh học sinh theo dõi, kiểm
tra.
* Nội dung đẹp
- Lớp học được trang trí bằng các tranh ảnh, bảng biểu, khẩu hiệu phù hợp; các
đồ dùng, dụng cụ, bàn ghế trong lớp được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp; phòng học
thoáng mát, có đủ ánh sáng, có đủ bàn ghế giáo viên, học sinh và bố trí hợp lý mang
tính thẩm mỹ cao.
- Bảo quản tốt cơ sở vật chất; đồ dùng dụng cụ học tập của nhà trường.
2.2. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Xây dựng triển khai kế hoạch của đơn vị, các kết quả đã thực hiện. Các nội
dung thực hiện bám sát theo Công văn số 299/PGDĐT-NGLL ngày 01 tháng 10
năm 2018 của Phòng GDĐT Phú Giáo về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục chính
trị và công tác học sinh năm học 2018-2019.
2.3. Công tác y tế trường học
Xây dựng triển khai kế hoạch của đơn vị, các kết quả đã thực hiện; tổ chức
khám sức khỏe định kỳ của học sinh.
Các nội dung thực hiện bám sát theo Công văn số 291/PGDĐT-NGLL ngày 25
tháng 9 năm 2018 của Phòng GDĐT Phú Giáo về việc hướng dẫn thực hiện công tác
y tế, chữ thập đỏ và vệ sinh trường học năm học 2018-2019.
3. Thời gian, địa điểm kiểm tra
- Thời gian: Trong năm học 2018-2019.
- Địa điểm: Tại các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trong địa bàn huyện.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị chuẩn bị đầy đủ các
hồ sơ theo yêu cầu và hỗ trợ tốt để Đoàn Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ./.
Nơi nhận:
- Các trường học trực thuộc;
- Các thành viên đoàn KT;
- Lưu: VT.

KT.TRƯỞNG PHÒNG
Người ký: Trương Quốc
Huy
Email:
huytq@binhduong.gov.vn
Cơ quan: Huyện Phú
Giáo, Tỉnh Bình Dương
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ĐỀ CƯƠNG

Báo cáo công tác tổ chức Bán trú, Căn tin; Vệ sinh cảnh quan
môi trường và thực hiện Đề án giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng
cho thanh, thiếu niên nhi đồng năm học 2018-2019

I. Đặc điểm tình hình
Khái quát đặc điểm tình hình đơn vị: Trường, lớp, đội ngũ, số học sinh ..
II. Kết quả thực hiện

1. Công tác tổ chức bán trú, căn tin
- Số lượng học sinh tham gia bán trú, số lớp; đội ngũ quản lý bán trú;
- Các hồ sơ có liên quan: hợp đồng (thực phẩm, cấp dưỡng, căn tin...); kế hoạch bán
trú....
- Công tác tổ chức bán trú tại đơn vị: cách thức quản lý, phân công nhiệm vụ, biện
pháp đảm bảo ATVSTP...
- Kế hoạch thu-chi bán trú (cụ thể); công khai các nội dung liên quan đến bán trú.
- Khó khăn, đề xuất.
2. Công tác vệ sinh trường lớp
- Kế hoạch trồng cây xanh, trang trí lớp học, khu vực hành chính, phòng bộ môn;
- Khó khăn, đề xuất.
3. giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng cho học sinh

- Công tác tổ chức triển khai thực hiện của nhà trường;
- Kết quả thực hiện;
- Khó khăn, đề xuất.
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