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KẾ HOẠCH 

Tổ chức tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học 2019 – 2020 

 

Thực hiện quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của 

UBND tỉnh Đăk Nông về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 

đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;  

Thực hiện công văn số 1560/SGDĐT – VP ngày 23 tháng 07 năm 2019 về 

việc hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2019 – 2020; 

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, nay trường THPT Trường Chinh xây 

dựng kế hoạch tổ chức một số hoạt động đầu năm học như sau: 

I. Mục đích 

Đón tiếp học sinh vào trường, vào lớp làm quen với thầy cô, bạn bè. Tạo 

điều kiện để học sinh mới hòa nhập nhanh chóng với môi trường học tập và rèn 

luyện mới. 

Tổ chức các hoạt động giới thiệu về cơ cấu bộ máy tổ chức, truyền thống, 

nội quy nề nếp của nhà trường để học sinh hiểu biết về nhà trường, thực hiện 

đúng các quy định chung của nhà trường, nhanh chóng ổn định nề nếp nhà 

trường. 

Tuyên truyền phổ biến các kiến thức về pháp luật, kỹ năng sống  ở lứa tuổi 

vị thành niên tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành 

pháp luật của học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 

Tổ chức các hoạt động lao động, dọn vệ sinh khu vực xung quanh trường 

học tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, giáo dục cho học sinh ý thức yêu 

lao động, bảo vệ môi trường, truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc 

Việt Nam. 

II. Thời gian và địa điểm 

1. Thời gian:  Từ  7 giờ 30 ngày 26/8/2019 đến hết ngày 30/8/2019. 

2. Địa điểm: Trường THPT Trường Chinh - Đăk Wer - Đăk R’lấp - Đăk Nông. 

3. Kế hoạch, nội dung chương trình cụ thể như sau. 

TT Nội dung Thời gian Thực hiện 

1 Sắp xếp bàn ghế các lớp. Từ 7h30 đến - Chỉ đạo: Đ/c Thịnh 



Nhận giá để giày dép, thùng 

rác. Học nội quy học sinh 

9h30 

( 26/8/2019) 

- Thực hiện: GVCN, Bảo 

vệ 

2 CB – GV – CNV học chính trị hè ( từ 7h30 ngày 27/8/2019) 

3 

Tập hợp đội hình, đội ngũ; 

hát Quốc ca; hướng dẫn 

đánh giá xếp loại thi đua. 

Từ 7h30 đến 

9h30( 

28/8/2019) 

- Chỉ đạo: Đ/c Thịnh 

- Thực hiện: ĐTN 

4 
Tổ chức các trò chơi dân 

gian. 

Từ 7h30 ngày 

29/08/2019 

- Chỉ đạo: Đ/c Thịnh 

- Thực hiện: ĐTN, GVCN 

5 

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu 

về TBT Trường Chinh; về 

tổ chức bộ máy nhà trường; 

về những thành tích  nhà 

trường đạt được; nội quy 

học sinh. Kiểm tra đồng 

phục học sinh 

Từ 7h30 ngày 

30/08/2019 

- Trưởng ban: Đ/c Tấn 

- Phó ban: PHT, ĐTN 

- Thực hiện: TTCM, 

GVCN, Bảo vệ và một số 

GV được phân công. 

III. Tổ chức thực hiện. 

1. Ban giám hiệu  

- Xây dựng kế hoạch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch của các bộ 

phận liên quan.  

- Thành lập Ban tổ chức các trò chơi dân gian, cuộc thi tìm hiểu về Nhà 

trường.  

2. Đoàn thanh niên 

Chuẩn bị nội dung chương trình hoạt động ĐTN, Giới thiệu về nội quy, nề 

nếp nhà trường, quy định về đánh giá xếp loại thi đua; Hướng dẫn học sinh tập 

hát Quốc ca, Đoàn ca, bài hát truyền thống nhà trường. 

3. Giáo viên thể dục 

Hỗ trợ Đoàn thanh niên tổ chức các trò chơi truyền thống. 

4. Ban lao động xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công công việc cho từng 

lớp, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch báo cáo với lãnh đạo 

trường. 

5. Giáo viên chủ nhiệm quản lý, giám sát học sinh trong các buổi tham gia 

sinh hoạt và lao động của lớp chủ nhiệm. 

6. Tổ văn phòng chuẩn bị cơ sở, vật chất, âm thanh, loa đài phục vụ cho các 

buổi sinh hoạt tại nhà đa năng. 



Trên đây là kế hoạch tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2019– 2020.  

Hiệu trưởng yêu cầu các cá nhân, bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện.  
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