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PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỌI SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

KẾ HOẠCH  
HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ OLYMPIC MÔN HỌC 

NĂM HỌC 2015 - 2016 

 
NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học và hướng dẫn tổ chức sân chơi 

trí tuệ cho học sinh năm học 2015-2016 của Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam.  

Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Phòng GD&ĐT 

huyện Duy Tiên; 

Căn Cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Trường Tiểu học 

Đoi Sơn; 

Căn cứ vào kế hoạch xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm 

học 2015-2016 của Trường Tiểu học Đọi Sơn; 

Căn cứ vào thực tế tình hình tổ chức hoạt động vui chơi giải trí cho học sinh ở 

trường, trường Tiểu học Đọi Sơn xây dựng kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ môn 

học năm học 2015-2016 cụ thể như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1.Thuận lợi. 

- Trường có nền tảng cơ bản vững chắc từ những năm học trước về công tác bồi 

dưỡng học sinh có khả năng học tốt các môn học Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh. 

- Nhà trường có tương đối đầy đủ về cơ sở vật chất trang thiết bị để tổ chức 

hoạt động Câu lạc bộ môn học. 

- Giáo viên nhiệt tình, có trách nhiệm, tự giác, tích cực, say sưa với công việc. 

Một số đồng chí có năng lực, điều kiện và kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng 

học năng khiếu.  

 - Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của Phòng GD&ĐT, của các cấp uỷ 

Đảng chính quyền, sự giúp đỡ của hội cha mẹ học sinh. Đặc biệt, đa số các bậc cha 

mẹ học sinh có điều kiện rất mong muốn con em mình đựơc tham gia các hoạt động 

tập thể. 

2. Khó khăn.  

-  Các đồng chí giáo viên tham gia câu lạc bộ vừa đảm nhiệm dạy văn hóa vừa 

tham gia nhiều hoạt động khác nên thời gian dành cho hoạt động câu lạc bộ là rất ít.  

- Học sinh học 2 buổi/ngày, một số học sinh lại tham gia nhiều câu lạc bộ trong 

trường nên lịch sinh hoạt của các em đôi khi bị chồng chéo. 

II. MỤC ĐÍCH SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ  VÀ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HỘI VIÊN 

1. Mục đích sinh hoạt: 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt-Học tốt” của thầy và trò nhà trường.  
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- Tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên giỏi của nhà trường nâng cao được năng 

lực chuyên môn.  

- Phát hiện được những học sinh có năng khiếu trong học tập để bồi dưỡng cho 

các em. 

- Thúc đẩy phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực của 

đơn vị ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn. 

- Tạo điều kiện cho HS sinh hoạt vui chơi giải trí nhằm thực hiện khẩu hiệu 

mỗi ngày đến trường là một ngày vui. 

2. Quy định hội viên: 

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt.  

- Tích cực trong các hoạt động. 

- Có tinh thần hợp tác tốt, có trách nhiệm với tập thể. 

- Bảo quản tài sản chung: cơ sở vật chất của Câu lạc bộ 

- Giữ gìn vệ sinh trường lớp và cá nhân sạch sẽ. 

- Cuối mỗi học kì sẽ bình xét chọn 15 hội viên xuất sắc tiêu biểu để khen thưởng. 

- Hình thức hoạt động: Trò chơi giải trí, thực hành, luyện tập theo hướng dẫn 

của Ban chủ nhiệm và ý nguyện của các thành viên. 

- Câu lạc bộ liên tục đón nhận các thành viên có nhu cầu tham gia.  

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG  

* Cơ sở vật chất: 

 Nhà trường tạo điều kiện về cơ sở vật chất: phòng sinh hoạt, loa đài, phòng 

máy nối mạng, tài liệu tham khảo, … 

* Kinh phí hoạt động 

 Huy động từ các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm và kinh phi chi cho các hoạt động 

giáo dục trong nhà trường.  

IV. THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ 

1. Câu lạc bộ Olympic Toán 

Ban tổ chức: 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được phân công 

1 Trần Thu Hường Phó hiệu trưởng 
Ban chỉ đạo - phụ trách 

chung 

2 Trần Thị Hương Liên Tổ trưởng tổ 4, 5 
Ban chủ nhiệm - tổ chức 

tập luyện 

3 Nguyễn Thị Thoan Tổ phó tổ 4, 5 
Ban chủ nhiệm - tổ chức 

tập luyện 

4 Nguyễn Thị Diệu Nga Giáo viên 
Ban chủ nhiệm - quản lí 

học sinh 

Các thành viên khác có danh sách kèm theo. 

2. Câu lạc bộ Olympic Tiếng Việt 
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Ban tổ chức: 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được phân công 

1 Trần Thu Hường  Phó hiệu trưởng  
Ban chỉ đạo - phụ trách 

chung 

2 Lê Văn Phương Giáo viên lớp 5 
Ban chủ nhiệm - tổ chức 

tập luyện 

3 Nguyễn Thị Mến Tổ phó tổ 2, 3 
Ban chủ nhiệm - tổ chức 

tập luyện 

4 Lê Thị Hạnh Giáo viên 
Ban chủ nhiệm - quản lí 

học sinh 

    

Các thành viên khác có danh sách kèm theo. 

* Câu lạc bộ Olympic Tiếng Anh: 

Ban tổ chức: 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được phân công 

1 Trần Thu Hường  Phó hiệu trưởng  
Ban chỉ đạo - phụ trách 

chung 

2 Bùi Thị Thu Tiên Giáo viên Tiếng Anh 
Ban chủ nhiệm - tổ chức 

tập luyện 

3 Nguyễn Thị Tín Giaos viên khối 2 
Ban chủ nhiệm - quản lí 

học sinh 

Các thành viên khác có danh sách kèm theo. 

 2. Đối tượng học sinh tham gia câu lạc bộ:  

Học sinh khối 5 học tốt các môn Toán, Tiếng Việt. 

Học sinh khối 3, 4, 5 học tốt môn Tiếng Anh . 

3. Thời gian sinh hoạt câu lạc bộ: 

Sinh hoạt theo thời khóa biểu của nhà trường. 

V. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG 

Quán triệt tinh thần học tập nghiên cứu các văn bản, hướng dẫn về công tác đổi 

mới nội dung phương pháp dạy và học trong nhà trường góp phần năng cao chất lượng 

giáo dục toàn diện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2015 - 2016. 

VIII. NỘI DUNG, HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG 

- Khối 3 ôn luyện kiến thức Tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 3. 

- Khối 4 ôn luyện kiến thức Tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 4. 

- Khối 5 ôn luyện kiến thức Tiếng Anh, Toán, Tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 5. 

Nội dung sinh hoạt Câu lạc bộ gắn với chủ đề, nội dung học tập ở từng thời 

điểm nhằm nâng cao kiến thức các bộ môn cho học sinh.  

Hình thức tổ chức sinh hoạt phong phú, sinh động phù hợp với đặc điểm tâm 

sinh lí lứa tuổi, khả năng và sở thích của học sinh: 

 + Giao lưu giải Toán qua mạng, IOE qua mạng. 
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 + Tổ chức luyện đề. 

 + Tổ chức dưới dạng trò chơi rung chuông vàng.  

 + Hoạt động chia sẻ kiến thức khó theo chủ đề. 

 + Thi hùng biện, viết văn hay, giải toán khó, làm thơ … 

VI. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU 

1. Câu lạc bộ Olympic Tiếng Anh: 

* Giao lưu IOE : 

- Cấp huyện:  

Khối 3 có 5 em tham gia trong đó có từ 3 em trở lên đạt giải.  

Khối 4 có 5 em tham gia trong đó có từ 4 em trở lên đạt giải.  

Khối 5 có 5 em tham gia trong đó có từ 4 em trở lên đạt giải, 2 em được chọn 

tham gia giao lưu cấp tỉnh. 

- Cấp tỉnh:  

Khối 5 có 2 em tham gia trong đó có 1 em đạt giải Nhì, 1 em đạt giải Khuyến khích. 

* Giao lưu Olympic Tiếng Anh : 

- Cấp huyện: 

Khối 5 có 10 em tham gia trong đó có 5 em đạt giải 

- Cấp tỉnh: 

Có 3 em tham gia và cả 3 em đạt giải trong đó có giải Nhì. 

2. Olympic Toán, Tiếng Việt: 

Cấp huyện:  

Mỗi môn học có 5 - 8 em tham gia trong đó có từ 5 em trở lên đạt giải.  

Cấp tỉnh: 

Mỗi môn học có 5 em tham gia và cả 5 em đạt giải trong đó có giải Nhì. 
 

KẾT LUẬN 

 Năm học 2014 - 2015, trường tiểu học Đọi Sơn có nhiều điều kiện thuận lợi 

và cũng không ít những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Song với sự 

quan tâm của phòng GD&ĐT Duy Tiên, của chính quyền địa phương, sự nỗ lực cố 

gắng của bản thân, tập thể cán bộ giáo viên chúng tôi quyết tâm làm tốt công tác bồi 

dưỡng học sinh năng khiếu, cùng nhà trường hoàn  thành kế hoạch năm học.  
 

                                    Đọi Sơn, ngày 02  tháng 10  năm 2015 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

      
 

  

 Trần Thu Hường  

                   HIỆU TRƯỞNG 

              

          
 

           Vũ Thị Kim Liên 
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CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM TỪNG THÁNG  

Tháng Nội dung công việc 
Bổ sung 

công việc 

Kết quả 

thực hiện 

9 

 

Đề xuất phương án thành lập Câu lạc bộ. 

Chuẩn bị hồ sơ, kế hoạch hoạt động. 

Đăng kí thành viên tham gia. 

Phân công nhiệm vụ Ban chủ nhiệm. 

Xây dựng cơ sở trang thiết bị hoạt động. 

  

10 

 

Ra mắt Câu lạc bộ. 
Tổ chức sinh hoạt theo lịch. 
(Nội dung sinh hoạt gắn với nội dung các 

môn học ở từng thời điểm) 

Chọn đội tuyển giao lưu Olympic Tiếng Anh 

cấp huyện. 

  

11 

 
 

Tổ chức sinh hoạt theo lịch. 
Giao lưu Olympic Toán, Tiếng Anh, Tiếng 

Việt trong câu lạc bộ nhân kỉ niệm ngày nhà 

giáo Việt Nam 20/11. 

Luyện đội tuyển giao lưu Olympic Tiếng 

Anh cấp tỉnh. 
 

  

12 

 

Tổ chức sinh hoạt theo lịch. 
Giao Lưu Olympic Tiếng Anh qua mạng cấp 

trường 

  

01 

 

Tổ chức sinh hoạt theo lịch. 
Giao Lưu Olympic Tiếng Anh qua mạng cấp 

cấp huyện, Olympic Toán qua mạng cấp 

trường. 

Bình chọn hội viên tiêu biểu đề nghị khen 

thưởng. 
 

  

02 

 

Tổ chức sinh hoạt theo lịch. 
Giao Lưu Olympic Tiếng Anh qua mạng cấp 

cấp tỉnh, Olympic Toán, Tiếng Việt cấp 

trường. 

  

3 

Tổ chức sinh hoạt theo lịch. 
Giao Lưu Olympic Tiếng Việt, Toán cấp 

huyện và cấp tỉnh. 
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Giao Lưu Olympic Toán qua mạng cấp 

huyện và cấp tỉnh. 

4 Tổ chức sinh hoạt theo lịch.   

5 

 

Tổ chức sinh hoạt theo lịch. 
Bình chọn hội viên tiêu biểu đề nghị khen 

thưởng. 

Tổng kết chia tay. 

  

 
 

 


