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KẾ HOẠCH   

Tổ chức hoạt động hè năm 2021  

 

Căn cứ vào công văn số 124/GD&ĐT về việc hướng dẫn các trường hoạt 

động hè năm 2021; 

 Căn cứ vào tình hình CSVC, đội ngũ giáo viên và thực tế của nhà trường. 

Trường Tiểu học Nông Nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè 

2021 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

1. Mục đích. 

– Nhằm phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể chính 

trị xã hội trên các địa bàn dân cư nơi học sinh cư trú, tổ chức cho học sinh được 

tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, chương trình học 

bơi chống tai nạn đuối nước, các hoạt động vui chơi bổ ích.Tạo mọi điều kiện để 

trẻ em phát triển hài hòa thề thể chất, trí tuệ và đạo đức. 

– Nâng cao ý thức, trách nhiệm của gia đình, xã hội trong việc chăm sóc, 

quản lý, giáo dục học sinh trong kỳ nghỉ hè năm 2021. 

- Giúp CB, GV, NV có thời gian nghỉ hè kết hợp với việc tự học, tự bồi 

dưỡng phẩm chất chính  trị, chuyên môn nghiệp vụ dịp hè 2021. 

2. Yêu cầu. 

 - Tích cực tham gia các lớp BD về nhận thức tư tưởng chính trị, Bồi 

dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ CT SGK lớp 2 …. 

- Việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự 

nguyện, tăng cường tuyên truyền, vận động khuyến khích các em học sinh tham 

gia có sự ủng hộ của cha mẹ học sinh tránh áp đặt. Các hoạt động bổ ích, thiết 

thực, hiệu quả và phù hợp với lứa tuổi các em.. 

- Khi tổ chức các hoạt động phải đảm bảo an toàn, giáo dục ý thức chủ 

động phòng chống các tai nạn, các tệ nạn xã hội cho học sinh; thông qua các 

hoạt động tạo tâm thế phấn khởi chuẩn bị tốt các điều kiện bước vào năm học 

mới. 

II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ TRONG HỌC SINH 

1. Đối tượng: Toàn thể 826 học sinh trong đó: 175 HS khối 1, 183 HS khối 2, 

205 HS khối 3, 145 HS khối 4, 117 HS khối 5. 

UBND HUYỆN GIA LÂM 

TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP  

Số:        /KH - THNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

     Trâu Quỳ, ngày    tháng  6 năm 2021 



2. Thời gian: Từ ngày 02/6/2021 đến 31/8/2021 

Riêng HS khối 5 đến hết ngày15/7/2021 hoặc theo thông báo của trường 

THCS Trâu Quỳ về lịch tập trung học sinh lớp 6, năm học 2021 – 2022. 

3. Nội dung các hoạt động: 

Tùy theo và điều kiện cụ thể, BCĐ sinh hoạt hè của trường phối hợp với 

BCĐ sinh hoạt hè thị trấn Trâu Quỳ tổ chức các hoạt động qua các kênh thông 

tin của trường, truyền thanh của thị trấn nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của 

gia đình, các lực đoàn thể chính trị xã hội, chính quyền các địa phương trong 

việc chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh và trẻ em trong dịp hè bằng nhiều 

hình thức linh hoạt, sáng tạo tập trung thực hiện các nội dung chính sau đây: 

3. 1. Công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, đạo 

đức lối sống và tuyên truyền pháp luật: 

– Tổ chức tuyên truyền cho học sinh tham quan các di tích lịch sử, di tích 

văn hóa của địa phương, tổ chức các hội thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống của 

dân tộc, địa phương lồng ghép với hoạt động kỷ niệm các đợt kỷ niệm, các ngày 

lễ lớn như: kỷ niệm Cách mạng tháng Tám ( 19/9/1945 – 19/8/2021) và Quốc 

khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021), Ngày 

thương binh liệt sĩ 27/7/2021 

– Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ việc nhà cho gia đình thương binh 

liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách; dọn dẹp vệ sinh, trồng và 

chăm sóc cây xanh các khu tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ,… 

– Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh” trong học sinh. Hướng dẫn học sinh giúp đỡ cha mẹ trong 

công việc gia đình vừa sức, giáo dục ý thức tiết kiệm, không lãng phí; cùng tham 

gia các hoạt động xã hội, giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn, vận động quyên 

góp sách giáo khoa đã qua sử dụng cho học sinh nghèo. 

– Tổ chức và tham gia các hoạt động nhằm giáo dục tình yêu biển đảo quê 

hương, lòng tự hào dân tộc cho học sinh. 

– Giáo dục học sinh nếp sống văn minh nơi thôn xóm, ý thức chấp hành 

pháp luật, phổ biến, tuyên truyền kiến thức pháp luật như: Luật Giao thông 

đường bộ, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, quyền và nghĩa vụ của trẻ 

em… 

3. 2. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng 

cao sức khỏe, thể chất cho học sinh. 

– Ban chỉ đạo sinh hoạt hè của trường xây dựng kế hoạch, tổ chức các 

hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe, thể chất cho 



học sinh. Việc tổ chức các hoạt động hè phải đặt tiêu chí an toàn là yếu tố 

quan trọng trong công tác tổ chức; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho giáo viên, 

học sinh khi tham gia các hoạt động. 

– Nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả 

Tháng hành động vì trẻ em năm ........ 

– Hiệu trưởng nhà trường tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, đoàn viên 

giáo viên tham gia các hoạt động hè. 

– Đơn vị phân công cá nhân, đoàn thể phụ trách phối hợp với Ban chỉ đạo 

sinh hoạt hè địa phương mở cổng trường và thư viện, tạo điều kiện tốt nhất cho 

học sinh vui chơi, sinh hoạt hè tại trường trên cơ sở phải đảm bảo an ninh trật tự, 

an toàn và bảo quản cơ sở vật chất nhà trường. 

– Hiệu trưởng nhà trường vận động cha mẹ học sinh và phối hợp với Xã 

Đoàn tổ chức các lớp phổ cập bơi lội cho học sinh. Triển khai kế hoạch phổ cập 

bơi lội, phòng chống đuối nước, phối hợp với các cơ sở dạy bơi để phổ cập bơi 

lội cho học sinh. 

– Giáo dục học sinh nếp sống văn minh nơi địa bàn dân cư thôn xóm, ý 

thức ứng xử văn hóa trong trường, lớp và nơi công cộng; ý thức bảo vệ môi 

trường, vệ sinh nơi công cộng, giáo dục văn hóa xếp hàng và kỹ năng sống,… 

Tổ chức ngày “Chủ nhật xanh”, dọn dẹp khuôn viên trường, lớp sạch sẽ hàng 

tuần. 

3.3. Tổ chức và tham gia các hoạt động tuyên truyền an toàn giao 

thông, thực hiện nếp sống văn minh, góp phần xây dựng nông thôn mới 

năm 2021. 

- Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các gia đình quan tâm phòng 

ngừa tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, tai nạn đuối nước; Phòng chống 

dịch bệnh, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em...Đảm bảo vệ sinh, an toàn 

phòng chống dịch Covid-19. 

– Tổ chức tuyên truyền giáo dục thay đổi hành vi ứng xử với môi trường. 

Tổ chức các hoạt động dọn dẹp vệ sinh trường lớp, các hoạt động chăm sóc, tôn 

tạo bồn hoa, cây xanh trong khuôn viên nhà trường nhằm tạo cảnh quan thông 

thoáng, góp phần bảo vệ môi trường. 

– Tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh hình thành thói quen tốt cho 

con em tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe. 

– Tuyên truyền sâu rộng trong cha mẹ học sinh về việc thực hiện nghiêm 

túc việc đội nón bảo hiểm cho con em từ 6 tuổi trở lên khi tham gia giao thông. 



– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong học sinh chấp hành nghiêm chỉnh 

luật giao thông, đặc biệt là trong dịp nghỉ hè; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm 

các trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông. 

3. 4. Tăng cường tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ học sinh có 

hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, học sinh nghèo hiếu học: 

– Tổ chức các hoạt động sinh hoạt, ôn tập hè cho các em thiếu nhi và các 

hoạt động chăm lo cho trẻ em gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố hoặc mẹ mất 

sớm. 

– Đẩy mạnh công tác tư vấn tâm lý cho học sinh thông qua các hoạt động, 

các chương trình nhằm giúp các em chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng 

mắc trong cuộc sống hàng ngày. 

– Khuyến khích thành lập các nhóm học tập, đôi bạn học tập để cùng kèm 

cặp, hướng dẫn, giúp đỡ các học sinh có học lực yếu, kém. Tổ chức các lớp bồi 

dưỡng ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng kiến thức văn hóa cho thanh thiếu nhi, đẩy 

mạnh xây dựng xã hội học tập. 

3. 5. Tham gia các hoạt động tình nguyện: 

– Tham gia các hoạt động tuyên truyền, thực hiện nếp sống văn minh khu 

dân cư gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu 

dân cư”, tổ chức các ngày tình nguyện “Chung tay xây dựng nông thôn mới, 

sạch đẹp, nghĩa tình” gắn với các hoạt động vệ sinh môi trường, xây dựng nếp 

sống văn minh, mỹ quan nơi cư trú. 

– Tăng cường tổ chức các hoạt động bổ trợ, duy trì sinh hoạt các Câu lạc 

bộ, đội nhóm trong nhà trường để tăng cường việc vận động học sinh tham gia 

sinh hoạt hè, nhất là tăng cường tỉ lệ vận động học sinh, giáo viên trẻ tham gia 

Chiến dịch tình nguyện hè 2021 

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ TRONG CB, GV, NV: 

1. Đối tượng: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhiên viên nhà trường gồm 39 đ/c, 

trong đó có 02 CBQL, 01 TPT, 08 GVBM ( 6 BC, 02 HĐ) , 07 NV ( BC: 02, 

HĐ 05), 21 GVCB ( 20 BC, 01 HĐ). 

2. Thời gian: Từ ngày 02/6/2021 đến 31/8/2021 

3. Nội dung các hoạt động: 

3.1. Bồi dưỡng về nhận thức tư tưởng chính trị: 

– Nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, giáo viên, công 

nhân viên tại đơn vị. Đảm bảo công tác an toàn trường học, phòng chống cháy 

nổ, quản lý tốt tài sản, cơ sở vật chất của đơn vị. 



– Phân công lịch trực lãnh đạo của đơn vị để xử lý kịp thời các tình huống 

phát sinh. 

– Nhà trường tổ chức cho 100  cán bộ quản lí, giáo viên bồi dưỡng về 

nhận thức tư tưởng chính trị theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo phối 

hợp Ban Tuyên giáo huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức triển khai 

học tập chính trị hè cho toàn bộ CBQL, giáo viên, nhân viên theo hướng dẫn 

chung của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. 

3.2. Bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ CT SGK lớp 2: 

– Tổ chức cho 100  cán bộ quản lí, giáo viên tham gia học tập, bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ vè CTGDPT 2018 theo kế hoạch của PGD-ĐT và 

nhà trường 

– Đối với CBQL, GV: Tổ chức cho 100  cán bộ quản lí , giáo viên tham 

dự các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông; bồi dưỡng chuyên đề về 

nghiệp vụ chuyên môn, kiểm tra đánh giá theo hướng đổi mới, … 

– Đối với cán bộ Đoàn-Đội: Phân công và chỉ đạo TPT Đội tham dự các 

lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng các chuyên đề về hướng dẫn 

kỹ năng sinh hoạt cộng đồng; chuyên đề về các cuộc vận động, các phong trào 

thi đua trong Ngành. 

3.3. Tham gia các kỳ tuyển sinh lớp đầu cấp: 

Hiệu trưởng căn cứ theo văn bản của UBND huyện, văn bản hướng dẫn 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện nghiêm túc, đúng qui chế, qui định 

về công tác tuyển sinh lớp đầu cấp năm học 2021 – 2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Ban giám hiệu: 

- Thành lập Ban chỉ đạo: 

+ Trưởng ban: đ/c Trần Thị Hương Lan - Hiệu trưởng. 

+ Phó ban: đ/c Nguyễn Thị Bảo Hòa -  Phó Hiệu trưởng. 

+ Các ủy viên:  

+ Đ/c Đỗ Thị Hoàng Mai - Khối trưởng khối 1 

+ Đ/c Nguyễn Thị Mùi - Khối trưởng khối 2 

+ Đ/c Nguyễn Thị Tươi - Khối trưởng khối 3 

+ Đ/c Vũ Bích Thủy - Khối trưởng khối 4. 

+ Đ/c Đỗ Thị Minh Tâm - Khối trưởng khối 5. 

- Phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể chính trị 

xã hội trên địa bàn để chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động hè cho học sinh phù 

hợp, an toàn, bổ ích (khi điều kiện cho phép) 



- Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên thường xuyên nắm bắt tình 

hình sức khỏe của trẻ em, học sinh, CB, GV, NV (đặc biệt là đối tượng có 

yếu tố dịch tễ liên quan đến Covid-19);  

- Chỉ đạo việc thực hiện thống kê, báo cáo thường xuyên, kịp thời 

theo quy định  

- Chỉ đạo GV, TPT ứng dụng CNTT phù hợp để chia sẻ, tư vấn việc 

chăm sóc, giáo dục trẻ em, học sinh cho cha mẹ học sinh. 

- Thông báo kế hoạch trở lại trường tới toàn thể học sinh, cha mẹ học 

sinh. 

- Hiệu trưởng phân công Phó hiệu trưởng, TPT Đội tham gia Ban Chỉ đạo 

sinh hoạt hè của xã. 

- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, triển khai phối hợp thực hiện có hiệu 

quả các nội dung về tổ chức hoạt động hè 2021 của nhà trường. 

- Chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra công tác 

tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 – 2022. 

- Tổ chức các lớp học hoàn thành chương trình tuần 35, chương trình năm 

học 2020 – 2021 và tổ chức ôn tập, kiểm tra cuối kì 2 năm học 2020 – 2021 

- Chỉ đạo, phân công các bộ phận của nhà trường, phối hợp với Ban Chỉ 

đạo hè của thị trấn tạo điều kiện về cơ sở vật chất, mở cổng trường và thư viện 

cho các em học sinh đến sinh hoạt và vui chơi. 

- Kiểm tra và xử lý nghiêm việc dạy thêm và học thêm trái với quy định 

trong dịp hè 

2. Đối với tổ trưởng CM: 

- Lên chương trình dạy tuần 35 và ôn tập, kiểm tra cuối kì 2 năm học 

2020 – 2021 phù hợp theo khối. 

- Thống nhất việc chấm, chữa bài, đánh giá, nhận xét, xếp loại cuối kì 2 

năm học 2020 – 2021 cho học sinh. 

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện của tổ viên trong 

công tác giảng dạy để kịp thời báo cáo BGH về tình hình ôn tập, kiểm tra cuối kì 

2 năm học 2020 – 2021 của HS. 

- Thống nhất kế hoạch dạy học KNS hè 2021 cùng các thành viên trong tổ 

3. Đối với giáo viên chủ nhiệm: 

- Căn cứ vào kế hoạch ôn tập của nhà trường; của tổ trưởng, chủ động xây 

dựng kế hoạch ôn tập cho lớp mình và thực hiện ôn tập theo đúng thời gian, chú 

trọng đến việc rèn chữ và củng cố kiến thức cho những HS bị thiếu hụt. 



- Căn cứ vào kế hoạch dạy KNS của nhà trường và chương trình dạy KNS 

của khối, nghiêm túc chuẩn bị đồ dùng dạy học đầy đủ và thực hiện dạy các chủ 

để sao cho đạt hiệu quả cao nhất, chú trọng đến việc trải nghiệm thực hành cho 

HS phù hợp với từng chủ đề. 

- Tổ chức ôn tập, kiểm tra, đánh giá, nhận xét, xếp loại cuối kì 2 năm học 

2020 – 2021 cho HS lớp mình phụ trách đúng tiến độ  thời gian. 

- Có phương pháp và hình thức tổ chức phù hợp với đối tượng học sinh 

của mình. 

- Quản lí chặt chẽ học sinh, thường xuyên liên lạc với phụ huynh để phối 

hợp giáo dục học sinh. 

- Tham dự đầy đủ các buổi tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp 

vụ do các cấp tổ chức. 

4. Đối với giáo viên bộ môn: 

- Cùng với GVCN tổ chức ôn tập, kiểm tra, đánh giá, nhận xét, xếp loại 

cuối kì 2 năm học 2020 – 2021 cho HS ở môn học mình phụ trách đúng tiến độ  

thời gian. 

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn thực hiện quản lý học sinh trong 

thời gian hè 2021. 

- Tham dự đầy đủ các buổi tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp 

vụ do các cấp tổ chức. 

5. Đối với nhân viên: 

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm  học 2020 – 2021. 

- Tham dự đầy đủ các buổi tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp 

vụ do các cấp tổ chức. 

- NV y tế chú ý thường xuyên nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ em, học 

sinh, CB, GV, NV (đặc biệt là đổi tượng có yếu tố dịch tễ liên quan đến Covid-

19) và thực hiện thống kê, báo cáo thường xuyên, kịp thời theo quy định của cấp 

trên. 

- NV thư viện đảm bảo cung cấp đúng đủ sổ lượng SGK phục vụ cho năm 

học 2021 – 2022 đặc biệt là SGK lớp 2. 

V. Kinh phí hoạt động hè 

- Mức chi các hoạt động hè năm 2021 theo quy chế chi tiêu nội bộ. 

- Nhà trường phối hợp với Ban Chỉ đạo sinh hoạt hè thị trấn đảm bảo sử 

dụng kinh phí một cách hiệu quả nhất. 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2021. Đề nghị các bộ 

phận chuyên môn thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, các kế hoạch 



và nội dung có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Ban giám hiệu sẽ 

có sự điều chỉnh và đề ra các biện pháp thực hiện sao cho đạt hiệu quả cao nhất. 

Nơi nhận: 

- PGD,  HT ( để b/c); 

- Các tổ CM, GVCN (để t/h); 

- Lưu VP  
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