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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công khai đối với trường Mầm Non
Năm học 2019-2020
Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ
thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài
chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được
ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Trường Mầm Non Vũ Công đã thực hiện nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu
và có báo cáo như sau:
I. Quán triệt hệ thông văn bản pháp quy:
- Triển khai đầy đủ nội dung quy chế thực hiện công khai đến toàn thể cán bộ,
viên chức trong cuộc họp cơ quan.
- Triển khai hệ thống văn bản liên quan: TT36/2017/TT- BGDĐT, &
TT61//2017/TT-BTC
II. Thực hiện công khai:
1. Nội dung công khai:
1.1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
a) Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020:
- Trong năm học nhà trường đã thực hiện tốt việc chăm sóc giáo dục trẻ về sức
khoẻ, năng lực hành vi, chương trình giảng dạy và điều kiện nuôi dưỡng.
b) Chất lượng giáo dục thực tế:
+ 100% trẻ em được học các chương trình chăm sóc giáo dục mầm non theo quy
định.
+ 100% số trẻ ăn bán trú tại nhà trường, được kiểm tra sức khoẻ định kỳ và theo dõi
bằng biểu đồ tăng trưởng.
+ Số trẻ suy dinh dưỡng đã giảm hơn so với năm trước 2%
Kết quả được đánh giá bằng số liệu thực tế
1.2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục:
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a) Cơ sở vật chất:
- Cơ sở vật chất (theo biểu 03- TT36/2017/TT-BGDĐT đính kèm):
+ Nhà trường đã có phòng học kiên cố, nhà vệ sinh đạt chuẩn.
+ Diện tích sân chơi đã đáp ứng với điều lệ trường mầm non nhưng diện tích hiên
chơi còn thiếu so với quy định.
+ Thiết bị dạy học tối thiểu theo TT36/2017/TT-BGD hàng năm đã mua bổ sung
nhưng do trẻ học và chơi nhiều nên mau hỏng. Nhà trường đã mua sắm được một số
thiết bị dạy học khác nhưng cũng còn ít chưa đáp ứng đầy đủ cho việc dạy và học do
nguồn kinh phí còn hạn hẹp.
+ Trường đã có nguồn nước hợp vệ sinh, có nguồn điện và đã kết nối internet
phục vụ cho việc dạy và quản lý giáo dục.
b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: (theo biểu 04 – TT36/2017/TTBGDĐT đính kèm):
- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 23 người
+ Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được biên chế: 07
+ Giáo viên hợp đồng đóng bảo hiểm: 14
+ Giáo viên hợp đồng thời vụ : 2
+ CBCNV trên chuẩn: 22/23 = 95,6% Đạt chuẩn: 1/23 = 4,4%
1.3. Công khai thu chi tài chính:
- Công khai dự toán thu chi ngân sách theo ngân sách cấp trên cấp và giao trong
năm (theo biểu 2- TT61/2017/TT-BTC)
- Nhà trường đã thực hiện thu chi ngân sách nhà nước theo đúng luật ngân sách,
luật kết toán của Nhà nước bảo đảm chi đúng mục đích. Hạch toán và báo cáo kịp thời
mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hạch toán đúng chương, loại, khoản, mục lục ngân sách
và tài khoản kế toán. Hết năm tài chính đã báo cáo quyết toán thu chi ngân sách nhà
nước lên cấp trên và đã được phê duyệt theo số đã quyết toán (theo biểu 3TT61/2017/TT-BTC)
Công khai dự toán thu chi ngân sách theo ngân sách cấp trên cấp và giao trong
năm
- Thông báo công khai dự toán thu chi năm 2019
- Thông báo công khai quyết toán thu chi nguồn NSNN năm 2019
- Thông báo công khai dự toán thu chi năm 2020
2. Hình thức và thời điểm công khai:
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2.1. Hình thức:
- Tổ chức công khai trong hội đồng sư phạm bằng hình thức niêm yết thông báo.
- Công khai trên phạm vi toàn thể phụ huynh, nhân dân, cán bộ viên chức, học
sinh... bằng hình thức đăng tải trên trang thông tin điện tử của trường (WebSite:
http://mnvucong.pgdkienxuongtbh.edu.vn/) tại mục Nhà trường - Công khai chất
lượng GD, Tài chính, CSVC, đã công khai rõ ràng với 3 mục: Tài chính, Điều kiện,
Chất lượng GD.
Nhờ vậy phụ huynh và cán bộ, viên chức và học sinh của trường đều nắm rõ các
nội dung thông báo để lựa chọn hình thức học tập phù hợp.
Qua công khai cam kết về chất lượng giáo dục và công khai minh bạch về chất
lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính
tại trường đã tạo điều kiện cho học sinh và xã hội có cơ sở đánh giá về kết quả thực hiện
nhiệm vụ giáo dục của trường. Phụ huynh yên tâm khi đưa con đến trường, chất lượng
chuyển biến tốt, tạo dần thương hiệu của trường về chất lượng.
2.2. Thời điểm công khai:
Về cam kết chất lượng, chất lượng giáo dục thực tế, các điều kiện đảm bảo chất
lượng giáo dục, thu chi ngân sách nhà nước và các khoản đóng góp của phụ huynh học
sinh công khai trong tháng 8/2020.
Riêng dự toán thu chi tài chính 2020 công khai ngay sau khi có quyết định phân
bổ ngân sách 2020 của PGD&ĐT huyện Kiến Xương.
2.3. Hình thức công khai:
Công khai trên cổng thông tin điện tử của nhà trường và cập nhật khi khai giảng
năm học mới và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.
Công khai bằng hình thức niêm yết tại cơ sở giáo dục ít nhất 30 ngày liên tục kể
từ ngày niêm yết đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét.
Thông báo trong cuộc họp hội đồng giáo dục.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như trên
- Lưu VP
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