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KẾ HOẠCH  

Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 

Năm học 2020 - 2021 

 

Căn cứ vào công văn số 292/ PGD&ĐT ngày 08/10/2020 của Phòng giáo 

dục và Đào tạo Gia Lâm về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, 

công tác học sinh và  hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2020 - 2021; 

Căn cứ vào tình hình thực tế, trường Tiểu học Nông Nghiệp xây dựng  kế 

hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20 - 11 cho HS toàn trường như 

sau: 

I. Mục đích yêu cầu: 

1. Mục đích: 

- Giáo dục truyền thống “Tôn sư trọng đạo”,“Uống nước nhớ nguồn”. Qua đó, 

phát huy tinh thần cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức 

tự học và sáng tạo“.  

- Động viên học sinh nhà trường thi đua “Học tốt”, tổ chức tốt các phong trào thi 

đua, các cuộc vận động, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, thiết thực lập thành tích chào 

mừng kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982 – 20/11/2020) 

- Nâng cao nhận thức xã hội, tạo môi trường hoạt động tập thể phát huy khả năng, 

năng khiếu múa, hát, sáng tạo … của học sinh trường TH Nông Nghiệp. 

2. Yêu cầu 

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và 

thúc đẩy phong trào toàn xã hội tham gia bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

- Tổ chức các hoạt động nhằm tạo môi trường thi đua sôi nổi lập thành tích dâng 

tặng đến quý thầy cô vào dịp lễ tri ân các nhà giáo. 

- Rèn luyện cho học sinh tính độc lập, sáng tạo, là dịp để các em được giao lưu, 

tạo mối quan hệ đoàn kết giữa đội viên với đội viên, giữa học sinh với thầy cô 

giáo. 

- Đánh giá thi đua khách quan, công bằng.  

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG: 

1. Công tác giáo dục truyền thống: 



 

- Phát động tháng thi đua trọng điểm trong học sinh, chào mừng ngày nhà giáo 

Việt Nam 20/11( 19/10 – 19/11/2020) trên tất cả các mặt công tác. 

- Tổ chức sinh hoạt truyền thống với chủ đề “Tôn sư trọng đạo”. 

2. Các phong trào: 

2.1. Đối tượng tham gia: Tất cả học sinh trong trường thi đua theo đơn vị lớp. 

2.2. Nội dung: 

2.2.1. Thi đua “Học sinh chuyên cần học tập, tác phong mẫu mực” 

 Học sinh thực hiện nghiêm túc các mặt nội quy: đi học chuyên cần, đúng 

giờ, đồng phục đúng quy định, có ý thức giữ gìn trường lớp sạch đẹp, cư xử tế 

nhị, có văn hóa… 

2.2.2 Thi đua học tập dành nhiều “Hoa thi đua” 

  Học sinh thi đua học tập và rèn luyện dành nhiều hoa thi đua dâng tặng 

thầy cô giáo. (Mỗi em 2 quyển vở) 

2.2.3. Công tác tự quản, vệ sinh môi trường: 

- Tổ chức lao động, vệ sinh theo kế hoạch của nhà trường, đảm bảo môi trường 

Học tập xanh – sạch – đẹp. 

- Các chi đội chăm sóc cho bồn hoa được phân công. 

- Duy trì vệ sinh, trang trí phòng học đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng. 

- Tăng cường công tác tự quản. 

2.3. Thời gian thực hiện: 19/10/2019 đến 18 /11/2020 

3. Các hoạt động chính: 

3.1. Biểu diễn văn nghệ giữa các khối:  

- Đối tượng tham gia: Tất cả học sinh trong trường thi đua theo đơn vị khối. 

- Nội dung: GV cùng với HS trong khối xây dựng và thực hiện một tiết mục văn 

nghệ theo chủ đề “Thầy cô và mái trường”  

- Thời gian biểu diễn: 20/11/2020 

- Kinh phí:  

+ Nhà trường hỗ trợ mỗi khối 500 000đ 

+ GV bàn với PHHS của khối mình lo tiền thuê trang phục và đạo diễn. 

3.2. Thi vẽ tranh cá nhân:  

- Đối tượng tham gia: Mỗi lớp chọn 3 HS 

- Nội dung: Thi vẽ tranh theo chủ đề: 

+ Khối 1, 2: Chủ đề tự do 

+ Khối 3, 4, 5: Chủ đề “Thầy cô và mái trường”  

- Thời gian thi: 14 giờ ngày 13, 16/11/2020 

- Ban giám khảo: Đ/c Hòa, Anh (MT), Hương (TPT) 

- Tiêu chí đánh giá: 



 

+ Vẽ đúng chủ đề: 4 điểm  

   + Bố cục tranh rõ mảng chính, mảng phụ, các mảng có sự liên kết chặt 

chẽ: 2 điểm.   

+ Hình vẽ cân đối, phù hợp với nội dung chủ đề, hình vẽ đẹp và sinh động: 

2 điểm.   

  - Màu sắc đều, đẹp, tươi sáng, rõ đậm nhạt và làm nổi bật nội dung bức 

tranh: 2 điểm 

- Cơ cấu giải thưởng: Dự kiến xếp giải theo khối lớp như sau: 

 + 01 Giải Nhất: 3 vở 

 + 02 Giải Nhì: 2 vở 

 + 03 Giải Ba: 1 vở 

3. 3. Trưng bày các bài viết chữ đẹp cá nhân:  

- Đối tượng tham gia: HS các lớp 

- Nội dung: GV tổ chức cho HS thi viết theo mẫu chữ tự chọn tại lớp và chọn  

3- 5 bài viết chữ đẹp nhất trưng bày trên khổ giấy A0 của khối, đề bài do BGH ra. 

- Thời gian hoàn thành: 14 giờ ngày 16/11/2020 

3. 4. Sáng tác thơ, truyện:  

- Đối tượng tham gia: HS toàn trường 

- Nội dung và thời gian hoàn thành:  

+ Tham gia cuộc thi: “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy/cô và mái trường mến 

yêu” năm 2020 (Có thể lệ và hướng dẫn riêng) và nộp cho TPT hạn cuối vào 

ngày 10/11/2020. 

+ Cấp trường: HS sáng tác thơ, truyện ngắn về Thầy cô và mái trường viết trên 

giấy ô li và nộp cho TPT hạn cuối vào15 giờ ngày 16/11/2020. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Ban giám hiệu:  

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động đợt thi đua chào mừng  

Ngày nhà giáo Việt Nam. 

 - Tổng hợp kết quả cuộc thi Giáo viên Giỏi cấp trường và tổ chức khen 

thưởng vào dịp kỉ niệm 20/11.  

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên: 

 - Hưởng ứng các phong trào do nhà trường và cấp trên phát động 

 - Làm tốt công tác tuyên truyền trong phụ huynh học sinh, quán triệt nội 

dung hoạt động đã đề ra và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả lập thành tích 

cao nhất chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.  



 

 - GVCN phối hợp với CMHS tập luyện văn nghệ cho HS, bố trí lọ hoa và 

khăn trải bàn từ ngày 13/11 đến hết ngày 20/11; gửi danh sách 3 HS điển hình 

trong các phong trào + đạt nhiều hoa thi đua nhất lớp và danh sách đội văn nghệ 

của khối có đủ họ và tên, SĐT của PHHS về cho TPT vào chiều sáng 18/11/2020 

 - Chuẩn bị giấy vẽ: Đ/c Anh (MT) 

 - Chuẩn bị giấy viết cho HS (có in màu), ra đề thi Đ/c Hòa 

 - In đầu bài để trưng bày bài thi vẽ tranh, bài viết chữ đẹp theo khối: Tổ 

trưởng cùng với GVCN trong khối thống nhất thực hiện. 

 - Chuẩn bị giấy A0, nẹp, dây, băng giấy nhỏ dán dưới mỗi bài thi vẽ tranh 

đạt giải của HS, vở thưởng cho HS đạt nhiều hoa thi đua: Đ/c Huyền (TV) 

* Lưu ý: Các đ/c không có tên chủ động hỗ trợ các hoạt động của HS khi được 

điều động và phân công. 

3. Học sinh: 

 - Hưởng ứng các phong trào và các hoạt động do nhà trường và Hội đồng 

Đội phát động. 

 - Tham gia thi đua học tập tốt và rèn luyện chăm.  

4. Tổng phụ trách: 

 - Tổng hợp danh sách HS đạt nhiều hoa thi đua của các lớp,  

 - Xây dựng chương trình và tổ chức ngày 20/11 

 - Tập hợp danh sách đội văn nghệ, nhạc và lời dẫn các tiết mục văn nghệ 

của các khối. 

 - Tổng duyệt văn nghệ, khớp nhạc 

 - Tập hợp các sản phẩm thân thiện với môi trường  

IV. KINH PHÍ KHEN THƯỞNG 

 Thực hiện theo QC chi tiêu nội bộ năm học 2020 – 2021 của nhà trường. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng ngày 

20/11/2020. Yêu cầu GVCN triển khai tới tập thể lớp. Đề nghị CB, GV, NV thực 

hiện tốt kế hoạch trên.  

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- HT ( để b/c); 

- CB, GV, NV (để t/h); 

- Lưu VP.  

 

 

T.M BAN THIẾU NHI 

TRƯỞNG BAN 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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