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KẾ HOẠCH TỔ CHỨC MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐẦU NĂM HỌC
NĂM HỌC 2017 – 2018
Thực hiện công văn số 955/SGDĐT-GDTrH ngày 21/ 08/ 2017 của Sở GD-ĐT
Hà Giang về việc Tổ chức Một số hoạt động đầu năm học 2017 – 2018;
Căn cứ vào các điều kiện thực tiễn của đơn vị, trường THCS & THPT Nà Chì
lập kế hoạch tổ chức buổi sinh hoạt tập thể trong chương trình các hoạt động tuần
sinh hoạt đầu năm học đầu năm học 2017 - 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Giáo dục truyền thống nhà trường; giúp học sinh làm quen với thầy cô giáo,
bạn bè, điều kiện học tập và phương pháp dạy học trong nhà trường, tạo nên môi
trường học tập thân thiện, tích cực và hiệu quả cho học sinh.
2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, điều lệ trường học, các quy chế, nội quy
nhà trường; nhiệm vụ của người học. Giúp học sinh hiểu quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức
trách nhiệm của bản thân.
3. Việc tổ chức sinh hoạt tập thể cho học sinh trước khi vào năm học tập trung
vào đối tượng học sinh đầu cấp (lớp 6, 10) và phải được tiến hành nghiêm túc, đạt
hiệu quả giáo dục cao; cuối đợt có đánh giá kết quả triển khai thực hiện.
II. THỜI GIAN, NỘI DUNG:
1. Thời gian: Từ ngày 21/8-05/09/2017
2. Nội dung, phân công phụ trách:
TT

Nội dung triển khai

Thời gian

-Tổ chức các hoạt động đón học
sinh đầu cấp học, tạo điều kiện cho
học sinh hòa nhập nhanh chóng
- Giới thiệu khái quát về quá trình
1
phát triển nhà trường (cung cấp
thông tin về cơ sở vật chất, các bộ Ngày 21/08/2017
phận, phòng ban nhà trường để HS
liên hệ …)
- Chương trình, điều lệ trường
2 - Quy định về thi đua, xếp loại
hạnh kiểm HS của trường.
- Nội quy nhà trường; Nội quy học
sinh;
3
- - Tuyên truyền luật ATGT, hôn
Ngày 04/09/2017
nhân gia đình.
-Hướng dẫn tham gia một số hoạt
4
động trong và ngoài nhà trường

Phân công
phụ trách

- Đoàn thanh niên

- Ban giám hiệu

- Đoàn thanh niên
- CB y tế học đường
- Đoàn thanh niên

-Tuyên truyền chăm sóc sức khỏe,
phòng trách dịch bệnh. Lao động
vệ sinh cá nhân, trường, lớp.
- Chơi trò chơi.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phổ biến nội dung kế hoạch tới các tổ chức, cá nhân trong toàn trường triển
khai thực hiện đợt sinh hoạt.
2. Các bộ phận được phân công phụ trách chủ động chuẩn bị tài liệu, nội dung
phù hợp đảm bảo độ chính xác, súc tích có sức thuyết phục khi trình bày.
3. Trong quá trình thực hiện cần sáng tạo và vận dụng linh hoạt để phù hợp với
điều kiện, đối tượng học sinh của lớp nhằm đạt hiệu quả thiết./.
Nơi nhận:
- ĐTN;
- TTCM;
- GVCN;
- Y tế học đường;
- Lưu VT.
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