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KẾ HOẠCH
V/v thực hiện "Tuần lễ sinh hoạt học đường" đầu năm học 2018-2019

Thực hiện theo công văn số 533/PGDĐT-NV ngày 13 tháng 8 năm
2018 của phòng giáo dục và đào tạo Tháp Mười về việc thực hiện “ Tuần lễ sinh
hoạt học đường” đầu năm học 2018 – 2019;
Căn cứ vào tình hình thực tế, Trường THCS Đốc Binh kiều xây dựng kế
hoạch thực hiện “Tuần lễ sinh hoạt học đường” đầu năm học 2018 – 2019 như
sau:
I. Thời gian, địa điểm thực hiện
- Tổ chức "Tuần lễ sinh hoạt học đường" đồng loạt từ ngày 20/8 đến ngày
25/8/2018.
- Tổ chức tại trường THCS Đốc Binh Kiều.
II. Mục đích Tổ chức hoạt động “Tuần lễ sinh hoạt học đường” :
1. Tạo điều kiện cho học sinh đầu cấp khối 6 làm quen với môi trường
mới, phương pháp học tập, thầy cô và bạn bè mới.
2. Xây dựng mối quan hệ giữa các khối, lớp trong nhà trường; tạo tình
cảm, niềm tin của học sinh đối với trường, lớp, thầy cô và bạn bè trong môi
trường học tập, rèn luyện thân thiện, tích cực và hiệu quả.
3. Thông qua các hoạt động tập thể để nâng cao nhận thức của học sinh về
truyền thống của nhà trường; tiếp cận với các điều kiện về cơ sở vật chất, điều
lệ, quy chế, nội quy, quy tắc ứng xử và các quy định khác liên quan của nhà
trường, để học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức được trách nhiệm của
mình; rèn luyện một số kỹ năng cần thiết khi bước vào năm học mới, trong môi
trường học tập mới.
III. Các nội dung hoạt động chính trong "Tuần lễ sinh hoạt học
đường" tại các đơn vị trường học:
1. Các công việc cần tập trung trong tuần lễ sinh hoạt học đường:
+ Dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, lao động đầu năm, tổ chức đón học sinh
đầu cấp khối 6.
+ Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh tìm hiểu về nhà trường, tìm
hiểu về chương trình học tập, phương pháp học tập, môn học, SGK, nề nếp lớp
học.
+ Sinh hoạt chuyên môn: Bầu ban cán sự lớp, sinh hoạt nội quy trường,
lớp; hướng dẫn học sinh chăm sóc sức khỏe cá nhân, giao lưu văn nghệ, thể
thao, trò chơi dân gian, hướng dẫn học sinh tham gia một số hoạt động trong và
ngoài nhà trường.
+ Tổng phụ trách đội tổ chức 1 buổi tuyên truyền các nội dung quy định
về: An ninh trật tự, An toàn giao thông, Vi phạm pháp luật. Nội quy trường học,
Giới thiệu thư viện, phòng truyền thống và đoạn video clíp ngắn về trường
THCS Đốc Binh Kiều.

2. Các hoạt động đầu năm học đảm bảo mục đích và yêu cầu, tập
trung vào các nội dung sau đây:
2.1. Đón học sinh đầu cấp học
- Tổ chức lao động toàn trường để các em làm quen với các lớp anh chị
lớp trên.
- Ngày 23/8 tổ chức hoạt động tuyên truyền giao lưu với học sinh lớp 6.
Giới thiệu về trường lớp.
- Ngày 24/8 sinh hoạt lớp để học sinh làm quen với lớp, với trường, thầy
cô và bạn bè. Tổ chức một số trò chơi nhân gian để làm quen.
- Ngày 5/9 tổ chức đón học sinh khối 6 theo nghi thức của đội TNTP Hồ
Chí Minh.
2.2. Tổ chức các hoạt động tìm hiểu về trường
- Truyền thông, phòng truyền thống giới thiệu cho các em biết những
hoạt động của trường, tìm hiểu về thầy cô và những bạn học sinh có thành tích
xuất sắc trong những năm học qua. Đồng thời nếu gương điển hình học tập cho
các em nôi gương.
- Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh trang trí lớp học, chăm sóc,
sử dụng, giữ gìn, bảo vệ các công trình, tài sản nhà trường, tài sản trong lớp học
phục vụ cho các hoạt động trong nhà trường; sử dụng, giữ gìn, bảo quản sách,
vở, đồ dùng học tập. trong buổi sinh hoạt lớp.
2.3. Tìm hiểu về chương trình giáo dục
- Giới thiệu thư viện trường để các em lên đọc sách tham khảo tài liệu
nhằm khơi dậy trong các em sự yêu thích và hứng thú đối với môn học.
2.4. Hướng dẫn tham gia một số hoạt động trong và ngoài nhà trường
- Tổng phụ trách tập trung rèn luyện lại đội trống đội cờ (đội nghi thức).
- Tổng phụ trách phối hợp với giáo viên thể dục mở nhạc cho các em tập
lại bài tập thể dục giữa giờ.
- Tìm hiểu, chăm sóc và lao động đài tưởng niệm ở xã đồng thời giới
thiệu một số gia đình chính sách.
2.5. Phát huy các nguồn lực hỗ trợ nhà trường giới thiệu hình ảnh nhà
trường, truyền thống địa phương,…; giới thiệu cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm
thực hành, phòng học bộ môn, thư viện nhà trường,…để học sinh biết khai thác,
sử dụng phục vụ việc học tập.
IV. Tổ chức các hoạt động
1. Trường có bảng thông báo lớn đặt tại sân trường, có danh sách học
sinh và phòng học, sơ đồ các lớp để phụ huynh và học sinh tìm hiểu.
2. Tổ chức buổi tuyên truyền nội quy nề nếp nhà trường, phòng chống
an toàn giao thông, vi phạm pháp luật. hướng dẫn các em đậu xe vào nhà xe của
trường đúng nơi quy đinh
3. Thực hiện xã hội hóa giáo dục,tổng hợp danh sách hộ nghèo, cận
nghèo và khó khăn. Để xây dựng kế hoạch xin tập, quà đầu năm từ địa phương,
các mạnh thường quân cho các em có hoàn cảnh khó khăn.
4. Vận động học sinh không có điều kiện mua sách làm đơn mượn sách
của thư viện trường.
V. Tổ chức thực hiện:

Ban giám hiệu tổ chức họp hội đồng sư phạm, họp liên tịch phân công
nhiệm vụ cụ thể hoạt động “ Tuần lễ sinh hoạt học đường năm 2018- 2019”.
Tất cả cán bộ giáo viên nhân viên của trường thực hiện đúng theo kế
hoạch năm học 2018 – 2019.
Phối hợp với ban ngành đoàn thể địa phương tạo điều kiện giúp đỡ học
sinh nghèo , khó khăn vượt khó trong học tập đến trường.
Trên đây là kế hoạch xây dựng hoạt động“ Tuần lễ sinh hoạt học đường
năm 2018- 2019” của trường THCS Đốc Binh Kiều.
Nơi nhận:
- GVCN;
- Chi đoàn;
- TPT;
- Lưu ( VT).

HIỆU TRƯỞNG

