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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động giáo dục tháng 8/2022–Trường Thực hành Sư phạm 

 

Trường Thực hành Sư phạm – Trường Đại học Hạ Long xây dựng Kế 

hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục tháng 8/2022, các nội dung hoạt động cụ 

thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1.1 Mục đích  

- Thực hiện công tác hè 2022 đảm bảo đúng hướng dẫn của PGD&ĐT 

Uông Bí, Trường ĐHHL.  

- Tiếp tục thực hiện phòng chống dịch covid - 19, tổ chức tiêm chủng cho 

học sinh, đảm bảo học sinh được tiêm đầy đủ, đúng thời hạn.  

- Tiếp tục các hoạt động giáo dục phù hợp chuẩn bị khai giảng năm học 

2022 - 2023  

 1.2. Yêu cầu 

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

PGD và trường Đại học Hạ Long.   

II. NỘI DUNG  

1. Hoạt động chuyên môn  

Khối MG, Tiểu học và THCS tham gia tập huấn đầy đủ theo kế hoạch do 

PGD thành phổ Uông Bí tổ chức.  

Tổ chức thi lại cho học sinh phải rèn luyện lại trong hè (từ 3 đến 5/8/ 2022) 

Tổ chức lớp 1 thực hiện tuần 0, chuẩn bị học chính thức. 

Tiếp tục tổ chức các câu lạc bộ Võ thuật cổ truyền và bóng đá thiếu nhi 

theo kế hoạch.  

2. Các hoạt động khác  

2.1. Chuẩn bị khai giảng năm học 2022- 2023   

- Tổ bán trú rà soát toàn bộ cơ sở vật chất bán trú, đề nghị thay thế, sửa 

chữa phù hợp.   
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- Chuẩn bị Lễ khai giảng. 

- Phân công nhiệm vụ năm học 2022- 2023, đề nghị BGH xét duyệt. 

- Tổ chức dọn vệ sinh toàn trường. 

2.2. Công tác CB Lễ kỉ niệm 30 thành lập trường  

Các tiểu ban thực hiện kế hoạch theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt tháng 8/2022 của trường Thực hành SP, 

trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc trao đổi BGH cùng giải quyết. 

Trân trọng./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, THSP.  

      HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

     Trần Thị Lan Hương 
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