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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG  

TRƯỜNG THỰC HÀNH SP  

 

Số:   63/KH- TrTH  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                         Uông Bí, ngày 02 tháng 01 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 1/2021 

NĂM HỌC 2020 – 2021 

 

         Kính gửi:  Phòng Ban Giám hiệu trường Đại học Hạ Long  

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, thực hiện chương trình hoạt động giáo dục 

theo kế hoạch Năm học 2020 -2021, mừng Đảng, mừng xuân, trường Thực hành Sư 

phạm xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động và phát động các phong trào thi đua theo 

các nội dung cụ thể sau:  

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  

 - Tuyên truyền giáo dục cho HS hiểu biết sâu sắc và tự hào về truyền thống của 

dân tộc, Vui mừng, phấn khởi đón chào Xuân mới, từ đó nhận thức rõ trách nhiệm của 

người học sinh để ra sức thi đua học tập tu dưỡng rèn luyện xứng đáng với truyền thống 

của dân tộc, của nhà trường.  

- Tổ chức các phong trào thi đua DẠY TỐT – HỌC TỐT và các hoạt động mừng 

Đảng, mừng Xuân.  

- Bổ sung kiến thức thực tế; rèn các kĩ năng hoạt động, kĩ năng sống cho học sinh 

thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.  

II. NỘI DUNG 

A. Đối với giáo viên 

 Tổ chức các hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường bao gồm:  

 + Tổ chức các chuyên đề, ngoại khóa đổi mới PP dạy và học theo định hướng của 

Đảng, của ngành.  

 + Tham gia đầy đủ các chuyên đề, các buổi tập huấn do PGD tổ chức 

 + Tham gia đầy đủ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do trường ĐHHL tổ chức.  

B. Đối với học sinh: Phát động thi đua trong học sinh toàn trường với các nội dung 

cụ thể thiết thực:  

I. Nề nếp và học tập : Đẩy mạnh thi đua nề nếp, học tập và rèn luyện trong học sinh.  

 Đối với tập thể: 

+ Thi đua giành nhiều giờ học tốt, ngày học tốt, thi đua rèn luyện tốt thông qua 

việc đánh giá theo dõi ở sổ cờ đỏ, sổ đầu bài.  

+ Các tập thể tự tổ chức các hoạt động chào mừng trong lớp: Câu lạc bộ, Hội thi, 

diễn đàn ...đăng kí với TPT (Ban tổ chức có đánh giá các hoạt động để xếp loại thi đua).   

Đôi với cá nhân: 

+ Thi đua giành nhiều điểm tốt, mừng Đảng, mừng Xuân  
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II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG  

1. Hội thi: “ Bé yêu thơ, truyện kể Mầm non”  

Thời gian: 9h 00 ngày 12 tháng 01 năm 2021 

Địa điểm: Sân Nhà học Thực hành Mầm Non 

Thành phần: Các cháu khối Mẫu giáo, Đại biểu, giáo viên trường THSP, cha 

mẹ học sinh khối Mẫu giáo. 

Chọn đội tuyển tham dự hội thi cấp Thành phố ngày 26.1.2021 

2. Tổ chức chuyên đề 

“Giáo dục ý thức bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thốngcho học sinh khối 6 -

Trường Thực hành SP qua hoạt động trải nghiệm, sáng tạo trong bài học: Tết cổ truyền 

của chúng ta (Unit 6: Our Tet holiday- Tieng Anh 6- CT 10 năm)”  

Thời gian: 7h 30 ngày 14 tháng 01 năm 2021 

Địa điểm: Sân trường Thực hành Sư phạm 

Thành phần: Đại biểu, khách mời, BGH, giáo viên trường THSP, cha mẹ 

học sinh khối THCS.  

3. Hoạt động quyên góp ủng hộ học sinh nghèo đón tến Nguyên Đán 

Thời gian: Thứ 2: Từ 7h30 phút đến 8h30 ngày 25/1/2020 (Buổi chào cờ đầu tuần)   

 Thành phần: Giáo viên, học sinh toàn trường, Ban đại diện Hội cha mẹ HS, 

khách mời.     

 III. KINH PHÍ  

  Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh hỗ trợ kinh phí hoạt động (nếu có)  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 - Nhà trường báo cáo kết hoạch và xin ý kiến chỉ đạo của BGH trường Đại học Hạ 

Long, phổ biến kế hoạch hoạt động trong hội đồng giáo viên.   

 - TPT phát động thi đua trong toàn liên đội, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng 

nội dung hoạt động và tổ chức thực hiện.  

 - Các tổ chuyên môn xây dựng chương trình hành động của từng tổ, đảm bảo hoạt 

động giáo dục mang lại kết quả giáo dục tốt. 

- GVCN các lớp phối hợp đoàn đội tổ chức tập luyện văn nghệ, tích cực tham gia các 

phong trào thi đua, các hoạt động giáo dục.  Đây là hoạt động thiết thực mừng Đảng, mừng 

xuân, đồng thời cũng là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của các tập thể lớp.  

 

BGH duyệt 

 

 

 

 

 

 

     T/M đơn vị 

 

Trần Thị Lan Hương 
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