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KẾ HOẠCH 

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 5/ 2021 

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Đại học Hạ Long     

Hướng tới kỷ niệm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 – 5.2021) 131 năm 

ngày sinh Chủ tịch HCM (19.5.1890 – 19.5.2021). 80 năm thành lập đội TNTPHCM 

(15.5.1941- 15.5.2021) … thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học về việc tổ chức các hoạt 

động giáo dục, phối hợp với các nội dung giảng dạy bộ môn, rèn kĩ năng sống cho học 

sinh theo định hướng đổi mới giáo dục của ngành;  

Thực hiện chỉ đạo các cấp về phòng chống dịch covid – 19, trường Thực hành SP 

xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 5 năm học 2020 – 2021, cụ thể:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1.1 Mục đích  

Đảm bảo phòng chống tốt dịch bệnh covid – 19 theo các văn bản chỉ đạo các cấp. 

Tiếp tục các hoạt động giáo dục phù hợp đặc điểm tình hình mới: Phòng chống 

dịch bệnh và đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020- 2021:    

 - Tổ chức các hoạt động học tập, giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục bộ 

môn, giáo dục toàn diện học sinh phù hợp.  

 Yêu cầu 

 Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động theo đúng hướng dẫn của PGD và 

ĐT thành phố Uông Bí,  

 Nội dung tham gia thiết thực nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, 

truyền thống dân tộc, gần gũi phù hợp đặc điểm lứa tuổi.  

II. NỘI DUNG  

1. Hoạt động chuyên môn  

1.1 Tổ chức thi cuối học kì 2 Tiểu học, THCS và đánh giá trẻ MG cuối năm 

học.  
- Khối THCS: Thi từ ngày 3/5/2021 đến 8/5/2021  

- Khối Tiểu học: Thi ngày 6,7/ 52021  

Thực hiện đúng kế hoạch của tổ khảo thí về công tác thi  

1.2 Tổ chức hoạt động dạy và học trực tuyến 

Khối Tiểu học và THCS dạy trực tuyến theo thời khóa biểu quy định, đảm bảo dạy 

đúng đủ chương trình, hiệu quả.  

1.3 Các hoạt động cuối năm học 

13.1. Khối Mẫu giáo, Tiểu học kết thúc chương trình năm học 2020- 2021 

ngày 21/5/ 2021. Học sinh khối Trung học Cơ sở  kết thúc chương trình ngày 

22/5/2021. Riêng lớp 9 kết thúc chương trình ngày 24/5/2021, chuẩn bị tốt mọi 

điều kiện cho học sinh tham gia kì thi tuyển sinh THPT.  



1.3.2. Họp cha mẹ học sinh cuối năm học:  

Nhà trường tổ chức học cha mẹ học sinh cuối năm học để tổng kết, đánh giá 

các hoạt động năm hoc theo hình thức trực tuyến (Giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị 

đầy đủ nội dung, tổ chức họp sau khi trao đổi và được cha mẹ học sinh thống nhất 

về thời gian.). 

Thời gian bố trí họp cha mẹ học sinh từ ngày 25/5/2021 đến 29/5/2021. 

1.3.3. Tổng kết năm học  

 Thực hiện phòng tránh dịch bệnh covid – 19 nhà trường không tổ chức Lễ 

Tổng kết năm học. Nhà trường tổ chức trả hồ sơ tuyển sinh (Học sinh lớp 5 lên lớp 

6); giấy khen, phần thưởng, sách giáo khoa trực tiếp cho cha mẹ học sinh. 

- Địa điểm: tại các phòng học các lớp.  

- Thời gian: Giáo viên chủ nhiệm thống nhất với cha mẹ học sinh (Đăng kí 

lịch trả với BGH)   

- Hình thức: Cha (mẹ) học sinh nhận trực tiếp tại trường (từng người) không 

đến cùng một lúc. Khi đến đảm bảo đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, và đo nhiệt độ, 

đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch.  

2. Các hoạt động khác 

2.1. Giáo viên các cấp học hoàn thành điểm, nhập SMAS, học bạ, chuẩn bị 

hồ sơ học sinh, đánh giá chuẩn giáo viên, ..(Các nội dung trên thực hiện theo tổ 

chuyên môn  (Khi cần) hoặc làm việc cá nhân, thực hiện nghiêm quy định phòng 

chống dịch).  

Thời gian nghỉ hè: từ 01.06.2021  

2.2 Tổng hợp xét khen thưởng học sinh cuối năm học và đề nghị Ban Giám 

hiệu trường Đại học Hạ Long xét duyệt khen thưởng học sinh giỏi các cấp các môn 

văn hóa, văn nghệ, thể thao...(Có bản dự trù kinh phí kèm theo).  

2.3 Rà soát cơ sở vật chất đề nghị sửa chữa bổ sung, chuẩn bị năm học mới 

2021- 2022.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động chuyên môn và hoạt động giáo dục tháng 5/ 

2021 của trường Thực hành SP. 

 Trường Thực hành SP trân trọng cảm ơn!  

 

   HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

 

 

       Trần Thị Lan Hương 

 

 


