
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  XÃ RẠCH CHÈO                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:  187 /BC-UBND                            Rạch Chèo, ngày  26  tháng 7 năm 2018 

 

BÁO CÁO 

Tình hình trường, lớp, giáo viên, học sinh năm học 2017-2018 

     

Thực hiện kế hoạch 23/KH-HĐND, ngày 20 tháng 7 năm 2018 của HĐND 

tỉnh Cà Mau về việc khảo sát việc rà soát, sắp sếp trường lớp, giáo viên ở một số 

huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn xã Rạch Chèo báo cáo như sau: 

I. Bậc học Mầm non 

1. Tình hình trường, lớp , giáo viên , học sinh năm học 2017-2018 

- Trường học: 01 điểm chính, 02 điểm học gửi trường Tiểu học Rạch Chèo 

điểm Đường Ven, Lê Năm. 

- Lớp học: 08 lớp 

- Điểm tập trung: 06 lớp 

- Điểm học gửi Trường Tiểu học Rạch Chèo (Đường Ven, Lê Năm): 02 

Tổng số lớp chia theo khối: Khối mầm: 01 lớp; Khối chồi: 02 lớp; Khối lá: 05 

lớp. 

- Tổng số học sinh: 197 trẻ. 

- Điểm tập trung: 172 trẻ. 

+ Khối Mầm: 22 trẻ. 

+ Khối Chồi: 52 trẻ. 

+ Khối lá: 89 trẻ. 

- Tổng số giáo viên: 13 giáo viên; số  giáo viên biên chế: 08 giáo viên; Số giáo 

viên hợp đồng 01 giáo viên; nhân viên: 03 

Trong đó có: 01 Kế toán – Y tế; 01 văn thư – thủ quỹ; 01 bảo vệ. 

- Giao thông đi lại để phụ huynh đưa rước trẻ chủ yếu bằng đường thủy, đường 

bộ; phương tiện đi lại chủ yếu: Đò, Xe máy, xe đạp.  

- Tổng kinh phí của trường (lương các khoản như lương; chi phí hoạt động 

thường xuyên): 900.000.000đ/ năm trong đó kinh phí hoạt động 100.000.000đ/ năm. 

2. Sắp xếp trường lớp, giáo viên, học sinh giao thông đi lại, kinh phí năm 

học 2018-2019  
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- Trường học: 01 điểm chính, 01 điểm học gửi trường Tiểu học Rạch Chèo 

điểm Đường Ven. 

- Lớp học: 07 lớp 

- Điểm tập trung: 06 lớp 

- Điểm học gửi Trường Tiểu học Rạch Chèo (Đường Ven): 01 

Tổng số lớp chia theo khối: Khối mầm: 01 lớp; Khối chồi: 02 lớp; Khối lá: 04. 

- Tổng số học sinh: 192 trẻ. 

- Điểm tập trung: 174 trẻ. 

+ Khối Mầm: 22 trẻ. 

+ Khối Chồi: 56 trẻ. 

+ Khối lá: 96 trẻ. 

- Điểm lẻ gửi trường Tiểu học Rạch Chèo điểm Đường Ven 

Khối lá: 18 trẻ. 

- Giáo viên:  

- Tổng số giáo viên: 14 giáo viên; số  giáo viên biên chế: 08 giáo viên; Số giáo 

viên hợp đồng 01 giáo viên (con nhỏ dưới 12 tháng ). So với thực tế số lớp, số học 

sinh thì trường còn thiếu 4 giáo viên đã đề nghị lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo 

huyện Phú Tân để đáp ứng đủ trong đầu năm học. 

- Nhân viên: 3 

Trong đó có: 01 Kế toán – Y tế; 01 văn thư – thủ quỹ; 01 bảo vệ. 

So với thực tế nhà trường còn thiếu 03 nhân viên cấp dưỡng. 

- Giao thông đi lại để phụ huynh đưa rước trẻ chủ yếu bằng đường thủy, đường 

bộ; phương tiện đi lại chủ yếu: Đò, Xe máy, xe đạp.  

- Tổng kinh phí của trường (lương các khoản như lương; chi phí hoạt động 

thường xuyên): 1.100.000.000đ/ năm trong đó kinh phí hoạt động 100.000.000đ/ năm. 

- Cơ sở vật chất đã đáp ứng theo yêu cầu sắp xếp. 

- Phương án triển khai thực hiện việc rà soát, sắp xếp trường lớp giáo viên trong 

năm học 2018-2019: trường còn thiếu nên có đề nghị về phòng giáo dục huyện. 

3. Đánh giá chung rà soát, sắp xếp trường lớp, giáo viên 

- Thuận lợi: 

+ Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên từ đó công tác sắp xếp 

trường, lớp, đội ngũ giáo viên ngày càng được tốt hơn.  

Trường đã hoàn thành 5 chuẩn theo quy định trường đạt chuẩn quốc gia đã 

đang trình các cấp công nhận. 
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+ Các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên yêu nghề mấn trẻ, đoàn kết trên 

dưới một lòng. 

+ Phụ huynh hiểu và quan tâm hơn về bạc học mầm non. 

- Khó khăn: 

Trường vẫn còn thiếu một giáo viên nhân viên để đáp ứng trong công tác chăm 

sóc và giáo dục trẻ trong năm học này. 

-  Đề xuất, kiến nghị: Lãnh đạo giới thiệu cho nhà trường 3 nhân viên cấp 

dưỡng để nhà trường hợp đồng (nếu có). 

II. Bậc học tiểu học 

1. Tình hình trường, lớp , giáo viên , học sinh năm học 2017-2018 

- Tổng số trường: 03 trường 

- Tổng số lớp: 23 lớp; số lớp từng khối: Khối 1 : 05 lớp, khối 2: 05 lớp; khối 3: 

05 lớp; khối 4: 05 lớp, khối 5: 03 lớp.  

- Tổng số học sinh: 609, số học sinh từng khối: Khối 1: 136; khối 2: 115; khối 

3: 140; khối 4: 132; khối5: 86 ;bình quân bao nhiêu học sinh /lớp: 26.47 

- Tổng số giáo viên: 42: số  giáo viên biên chế: 40; hợp đồng: 02, thừa 03 giáo 

viên: chủ nhiệm. 

- Giao thông chủ yếu: đường thủy, đường bộ; phương tiện đi lại chủ yếu: Đò, 

xe đạp.  

- Kinh phí hoạt động chi của các trường (lương các khoản như lương; chi phí 

hoạt động thường xuyên): Lương , các khoản như lương: 450.000.000đ/tháng;  chi phí 

hoạt động thường xuyên: 11.500.000đ/tháng. 

2. Sắp xếp trường lớp, giáo viên, học sinh năm học 2018-2019  

Dự kiến sắp xếp, trường lớp giáo viên: 

- Tổng số lớp: 19 lớp; số lớp từng khối: Khối 1: 04 lớp, khối 2: 04 lớp; khối 3: 

03 lớp; khối 4: 04 lớp, khối 5: 04 lớp.  

- Tổng số học sinh: 572, số học sinh từng khối: Khối 1: 112; khối 2: 125; khối 

3: 96; khối 4: 123; khối5: 116 ;bình quân bao nhiêu học sinh /lớp: 30.1 

- Tổng số giáo viên: 40: số  giáo viên biên chế: 40; hợp đồng từng khối: 0., 

thừa, thiếu: thừa 06 giáo viên: chủ nhiệm. 

- Tổng số học sinh chuyển đi, chuyển đến nơi mới: 12. 

- Số giáo viên thừa thiếu qua sắp xếp: đang đợi sắp xếp của phòng giáo dục 

- Cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu sắp xếp: Trường đã hoàn thiện cơ sở vật chất 

và đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia. 
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- Phương án triển khai thực hiện việc rà soát, sắp xếp trường lớp giáo viên trong 

năm học 2018-2019: những giáo viên dư vận động xuống làm nhân viên, và đào tạo 

lại để dạy bậc mầm non.  

3. Đánh giá chung rà soát, sắp xếp trường lớp, giáo viên 

- Thuận lợi :  

+ Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên từ đó công tác sắp xếp 

trường, lớp, đội ngũ giáo viên ngày càng được tốt hơn. 

+ Đa phần trường có đủ biên chế theo từng môn dạy. Đảm bảo chất lượng bộ 

môn. 

+ Học sinh tương đối ổn định qua các năm. 

- Khó khăn: 

+ Trường vẫn còn dư một số biên chế nhưng lại thiếu giáo viên chuyên đặc biệt 

là môn tin học, việc vận động các giáo viên dư xuống làm nhân viên gặp không ít khó 

khăn. 

+ Cơ sở vật chất trường lớp: Trường đã được đầu tư để xây dựng và đã đạt 

chuẩn quốc gia. 

-  Đề xuất, kiến nghị: 

III. Bậc học trung học cơ sở. 

1. Tình hình trường, lớp , giáo viên , học sinh năm học 2017-2018 

- Tổng số trường: 01 trường 

- Tổng số lớp: 08 lớp; số lớp từng khối: Khối 6: 02 lớp, khối 7: 02 lớp; khối 8: 

02 lớp; khối 9: 02 lớp. 

- Tổng số học sinh: 324, số học sinh từng khối: Khối 6: 80; khối 7: 84; khối 8: 

83; khối 9: 77; bình quân bao nhiêu học sinh /lớp: 40,5 

- Tổng số giáo viên: 19: số  giáo viên biên chế: 19; hợp đồng từng khối: 0., 

thừa, thừa 03 giáo viên: 02 môn toán,  01 môn tiếng anh. 

- Giao thông chủ yếu: đường thủy, đường bộ; phương tiện đi lại chủ yếu: Đò, 

xe đạp.  

- Kinh phí hoạt động chi của các trường ( lương các khoản như lương; chi phí 

hoạt động thường xuyên): Lương , các khoản như lương: 135.000.000đ/tháng;  chi phí 

hoạt động thường xuyên: 9.000.000đ/tháng. 

2. Sắp xếp trường lớp, giáo viên, học sinh năm học 2018-2019  

Dự kiến sắp xếp, trường lớp giáo viên: 

- Tổng số lớp: 08 lớp; số lớp từng khối: Khối 6: 02; khối 7: 02; khối 8: 02; khối 

9: 02. 
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- Tổng số học sinh: 326; số học sinh từng khối: Khối 6: 90; khối 7: 80; khối 8: 

76; khối 9: 80 ; bình quân bao nhiêu học sinh /lớp: 40,75 học sinh. 

- Tổng số giáo viên: 16, số  giáo viên biên chế: 16. 

- Tổng số học sinh chuyển đi, chuyển đến nơi mới: 11. 

- Số giáo viên thừa thiếu qua sắp xếp 

- Cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu sắp xếp: Đang trong giai đoạn xây dựng 

trường đạt chuẩn Quốc gia. 

- Phương án triển khai thực hiện việc rà soát, sắp xếp trường lớp giáo viên trong 

năm học 2018-2019: những giáo viên dư vận động xuống làm nhân viên. 

3. Đánh giá chung rà soát, sắp xếp trường lớp, giáo viên 

- Thuận lợi :  

+ Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên từ đó công tác sắp xếp 

trường, lớp, đội ngũ giáo viên ngày càng được tốt hơn. 

+ Đa phần trường có đủ biên chế theo từng môn dạy. Đảm bảo chất lượng bộ 

môn. 

+ Học sinh tương đối ổn định qua các năm. 

- Khó khăn: 

+ Trường vẫn còn dư một số biên chế đặc biệt là môn toán, việc vận động các 

giáo viên dư xuống làm nhân viên gặp không ít khó khăn. 

+ Cơ sở vật chất trường lớp, đang trong giai đoạn xây dựng trường đạt chuẩn 

Quốc gia, nên nhiều hạn mục đang thi công đặc biệt hạn mục sửa chữa còn chậm nên 

gây khó khăn trong công việc của nhà trường. 

-  Đề xuất, kiến nghị: Tăng cường tiến độ xây dựng trường, lớp. 

            Trên đây là báo cáo khảo sát việc rà soát, sắp xếp trường, lớp, giáo viên 

trên địa bàn xã Rạch Chèo. 

Nơi nhận:                                                                         KT. CHỦ TỊCH 

- Ban VH-XH HĐND tỉnh;      PHÓ CHỦ TỊCH        

- Phòng GD&ĐT huyện; 
- Lưu VT. 

 

 

     

 

         Dương Thanh Hải 
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