
     

 

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 CHỈ ĐẠO LAO ĐỘNG 

Năm học 2015-2016 

 
I. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH: 

- Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện  Duy Tiên;  

- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2015-2016 của trường Tiểu học Đọi Sơn; 

- Căn cứ kế hoạch xây dựng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân 

thiện, học sinh tích cực”; 

- Căn cứ vào điều lệ trường Tiểu học; 

- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và tình hình thực tê của địa 

phương, 

II. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA 

Giáo dục học sinh biết lao động tự phục vụ, có ý thức bảo vệ, xây dựng môi 

trường xanh - sạch - đẹp, triển khai nhiệm thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây 

dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” góp phần thực hiện mục tiêu giáo 

dục toàn diện trong Nhà trường.  

III.THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH 

1. Thuận lợi : 

- Công tác lao động luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo 

nhà trường và các đoàn thể, đặc biệt là sự đồng tình của phụ huynh học sinh.  

- Công việc lao động, vệ sinh trong nhà trường phù hợp với lứa tuổi học sinh 

Tiểu học.  

- Học sinh hầu hết có bố mẹ làm nông nên công việc lao động cũng khá quen 

thuộc với các em. 

- Học sinh ngoan, có ý thức tham gia các hoạt động tập thể, giữ vệ sinh trường 

lớp, biết lắng nghe các thầy cô hướng dẫn. 

- Đội ngũ đoàn viên tương đối đông, các đồng chí rất năng động, sáng tạo, có 

trách nhiệm trong công việc được giao. 

- Trường có Ban lao động, Ban y tế chỉ tổ chức tốt công tác lao động, vệ sinh 

trường học. 

2. Khó khăn : 

- Một số hộ dân chưa làm tốt công tác giữ vệ sinh công cộng nên vào mùa màng 

khu vực cổng trường thường có nhiều rơm rác. 

     
 

 
 



- Kĩ năng chăm sóc cây cảnh của giáo viên và học sinh còn hạn chế nên công 

việc triển khai đôi khi hiệu quả chưa cao.   

IV. BAN CHỈ ĐẠO 

1. Đ/c  Trần Thu Hường - Phó hiệu trưởng: Trưởng ban, phụ trách chung 

2. Đ/c Phạm Thị Phương Lan - Bí thư đoàn thanh niên : Phó ban 

3. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hòa - Tổng phụ trách đội : Thư kí 

4. Đ/c  Trần Thị Hương Liên - Tổ trưởng tổ 4, 5 : ủy viên 

5. Đ/c Nguyễn Thị Mến - Tổ trưởng tổ 2, 3 : ủy viên 

6. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền - Tổ trưởng tổ 4, 5 : ủy viên 

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo: 

- Triển khai công tác lao động. 

- Cùng với Ban y tế, GVCN giám sát, đôn đốc, nghiệm thu công tác. 

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Nhiệm vụ: 

- Giữ gìn vệ sinh trường lớp, vệ sinh công trình vệ sinh, khu để xe của nhà 

trường; 

- Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh trong nhà trường; 

- Tạo cảnh quan môi trường Nhà trường xanh - sạch - đẹp; góp phần nâng cao ý 

thức bảo vệ môi trường của học sinh;  

- Tham gia viếng thăm, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ của xã. 

- Ban chỉ đạo theo dõi đánh giá, xếp loại tập thể lớp hằng tháng. 

2. Yêu cầu 

- Tất cả các HS phải tham gia lao động dưới sự điều hành trực tiếp của GVCN, 

cán bộ lớp (hoặc ban chỉ huy chi đội).  

- Các lớp thực hiện lao động vệ sinh theo khu vực được của Ban lao động phân 

công. 

- Học sinh  phải có trách nhiệm giữ gìn của công, nếu hư hỏng hoặc mất mát 

tài sản của nhà trường sẽ hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường theo qui định 

- Thực hiện nghiêm túc an toàn trong lao động. 

- Rác phải được gom và đổ đúng nơi qui định.  

3. Thời gian: Thực hiện thường xuyên trong năm học 2015-2016 

4. Hình thức lao động, vệ sinh 

- Khoán công việc theo đơn vị lớp. Nếu lớp nào xong và có sự nghiệm thu xác 

nhận của cán bộ phụ trách thì mới được nghỉ. Nếu lớp nào không hoàn thành công 

việc và chưa có sự xác nhận của cán bộ phụ trách thì phải tổ chức làm lại.  

- Cuối mỗi buổi lao động vệ sinh, GVCN và cán bộ lớp có trách nhiệm họp lớp 

rút kinh nghiệm.  

5. Dụng cụ lao động:  



Các lớp tự chuẩn bị tùy theo yêu cầu của công việc (cuốc, xẻng, cào, bao hốt 

rác, chổi, xô, chậu) 

6. Giải pháp: 

- Nâng cao nhận thức của học sinh về hoạt động lao động thông qua các hoạt 

động giáo dục trong nhà trường.  

- Xây dựng kế hoạch, chương trình chỉ đạo cụ thể. 

- Giáo viên trực tuần kết hợp với đội sao đỏ theo dõi đôn đốc học sinh làm tốt 

công tác vệ sinh hằng ngày. 

- Ban chỉ đạo dựa trên kết quả đánh giá nhận xét hằng ngày kết hợp theo dõi 

chung để xếp loại thi từng lớp hằng tháng, hằng kì. 

- Phân công khu vực lao động phù hợp với từng lứa tuổi học sinh.  

- Thường xuyên kiểm tra thúc đẩy học sinh thực hiện tốt việc vệ sinh cá nhân và 

tham gia các hoạt động lao động tập thể tại trường, khu dân cư. 

- Phối hợp tốt với các đoàn thể trong nhà trường và phụ huynh học sinh tạo điều 

kiện giúp đỡ các em khi cần thiết. (hỗ trợ về phương tiện, dụng cụ lao động, tham 

gia, hướng dẫn học sinh trong quá trình các em thực hiện công việc) 

7. Triển khai thực hiện : 

* Công việc vệ sinh hằng ngày : 

- Phần sân trường : chia thành 14 khu vực. Mỗi lớp làm vệ sinh 1 khu. 

Khu lán xe : Các lớp để xe khu vực nào chịu trách nhiệm giữ vệ sinh khu vực 

đó. Lán xe giáo viên do lớp trực tuần chịu trách nhiệm.  

- Vệ sinh lớp học : Các lớp tự phân công công việc. 

- Vệ sinh khu vực cổng trường và khu nhà bếp, nhà vệ sinh : lớp trực tuần. 

(riêng nhà vệ sinh có sự tham gia giúp đỡ của nhân viên bảo vệ trường). 

- Chăm sóc bồn cây : Khối 4, 5 mỗi lớp chịu trách nhiệm chăm sóc một dãy cây. 

Khối 2, khối 3, 2 lớp chịu trách nhiệm một dãy cây. 

Phân công các lớp phụ trách các bồn hoa, cây cảnh 

(các dãy bồn hoa cây cảnh được tính từ văn phòng trở ra) 

TT Lớp Khu vực phân công chăm sóc 

1 5A Dãy 1 (giáp văn phòng - bồn hoa tím) 

2 5B Dãy 2 

3 3C, 2A Dãy 3 

4 3B, 2B Dãy 4 

5 3A, 2C Dãy 5 

6 4A Dãy 6 

7 4B Dãy 7 

8 4C Dãy 8 (giáp với dãy nhà chức năng) 



 

* CÔNG VIỆC CHUNG HẰNG THÁNG (NHÂN DỊP LỄ HỘI)  

 

Tháng Nội dung công việc 
 

Người thực hiên 
 

Theo dõi  
 

Tháng 8/2015  

(đầu tháng 8) 

Vệ sinh cá nhân, lớp 

học, chăm sóc bồn cây, 

vệ sinh lán xe. 

Đơn vị lớp. Đội sao đỏ, giáo 

viên trực tuần. 

Vệ sinh sân cỏ. Khối 4 Đ/c Thoan 

Vệ sinh các dãy nhà 

chức năng. 

Khối 3 và các đồng 

chí đoàn viên. 

Đ/c Mến, Lan 

Vệ sinh toàn bộ khu 

vực cổng trường. 

Khối 5 Đ/c Hương Liên 

Vệ sinh cá nhân, lớp 

học, phạm vi sân 

trường, bồn cây. 

Lớp trực tuần, 

nhân viên bảo vệ. 

Giáo viên trực 

tuần 

Tháng 9/2015 

(chuẩn bị cho 

khai giảng) 

Vệ sinh cá nhân, lớp 

học, chăm sóc bồn cây, 

vệ sinh lán xe.  

Đơn vị lớp. Đội sao đỏ, giáo 

viên trực tuần. 

Vệ sinh sân cỏ. Khối 5 Đ/c Hương Liên 

Vệ sinh các dãy nhà 

chức năng. 

Khối 4 và các đồng 

chí đoàn viên. 

Đ/c Thoan 

Vệ sinh toàn bộ khu 

vực cổng trường. 

Khối 3 Đ/c Mến 

Vệ sinh sân trường.  Khối 2 Đ/c Lan 

Vệ sinh khu bếp, nhà 

vệ sinh. 

Lớp trực tuần, 

nhân viên bảo vệ. 

Giáo viên trực 

tuần. 

Chăm sóc nghĩa trang 

Liệt sĩ. 

Mỗi lớp khối 4, 5 

cử 5 em, mỗi lớp 

khối 2, 3 cử 2 em, 

các đồng chí đoàn 

viên. 

Đ/c Lan 

 

 

 

 

 

Tháng 10/2015 

(dịp toàn 

Vệ sinh cá nhân, lớp 

học, chăm sóc bồn cây, 

vệ sinh lán xe.  

Đơn vị lớp. Đội sao đỏ, giáo 

viên trực tuần. 

Vệ sinh sân cỏ Khối 5 Đ/c Liên 

Vệ sinh các dãy nhà 

chức năng 

Khối 4 và các đồng 

chí đoàn viên 

Đ/c Thoan 

Vệ sinh toàn bộ khu Khối 3 Đ/c Mến 



trường tổ chức 

Hội hội-Hội 

giảng) 

vực cổng trường 

Vệ sinh sân trường Khối 1, 2 Đ/c Lan, Hiền 

 

Vệ sinh khu bếp, nhà 

vệ sinh. 

Lớp trực tuần, 

nhân viên bảo vệ 

Giáo viên trực 

tuần 

 

 

 

 

Tháng 11/2015 

(dịp kỉ niệm 

20/11) 

Vệ sinh cá nhân, lớp 

học, chăm sóc bồn cây, 

vệ sinh lán xe.  

Đơn vị lớp. Đội sao đỏ, giáo 

viên trực tuần. 

Vệ sinh sân cỏ Khối 4 Đ/c Thoan  

Vệ sinh các dãy nhà 

chức năng 

Khối 3 (hỗ trợ 

đồng chí Giáp, 

Quyết)  

Đ/c Mến 

Vệ sinh toàn bộ khu 

vực cổng trường 

Khối 5 và các đồng 

chí đoàn viên 

Đ/c Liên, Trang 

Vệ sinh sân trường Khối 1, 2 Đ/c Lan, Hiền 

Vệ sinh khu bếp, nhà 

vệ sinh. 

Lớp trực tuần, 

nhân viên bảo vệ 

Giáo viên trực 

tuần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 12/2015 

(dịp kỉ niệm 2 

2/12) 

Vệ sinh cá nhân, lớp 

học, chăm sóc bồn cây, 

vệ sinh lán xe.  

Đơn vị lớp. Đội sao đỏ, giáo 

viên trực tuần. 

Vệ sinh sân cỏ. Khối 4 Đ/c Thoan  

Vệ sinh các dãy nhà 

chức năng. 

Khối 2 (hỗ trợ 

thêm đồng chí 

Giáp, Quyết)  

Đ/c Lan 

Vệ sinh toàn bộ khu 

vực cổng trường. 

Khối 3 và các đồng 

chí đoàn viên 

Đ/c Hương Liên, 

Trang 

Vệ sinh sân trường.  Khối 1 Đ/c Hiền 

Trang trí lễ đài.  Khối 5 Đ/c Hương Liên 

Vệ sinh khu bếp, nhà 

vệ sinh. 

Lớp trực tuần, 

nhân viên bảo vệ 

Giáo viên trực 

tuần 

Chăm sóc nghĩa trang 

Liệt sĩ. 

Mỗi lớp khối 4, 5 

cử 5 em, mỗi lớp 

khối 2, 3 cử 2 em, 

các đồng chí đoàn 

viên  

Đ/c Lan, Hường 

 

 

 

Vệ sinh cá nhân, lớp 

học, chăm sóc bồn cây, 

vệ sinh lán xe. 

Đơn vị lớp. Đội sao đỏ, giáo 

viên trực tuần. 



 

 

 

Tháng  01, 

02/2016 (dịp 

Tết) 

          

Vệ sinh sân cỏ Khối 5 Đ/c Hương Liên  

Vệ sinh các dãy nhà 

chức năng 

Khối 4 (hỗ trợ 

đồng chí Giáp, 

Quyết)  

Đ/c Thoan 

Vệ sinh toàn bộ khu 

vực cổng trường 

Khối 3 và các đồng 

chí đoàn viên 

Đ/c Lan, Trang 

Vệ sinh sân trường Khối 1, 2 Đ/c Hiền, Lan 

Chăm sóc nghĩa trang 

liệt sỹ 

Mỗi lớp 3, 4, 5 cử  

10 em, các đồng 

chí đoàn viên 

Đ/c Hường, Lan 

Vệ sinh khu bếp, nhà 

vệ sinh. 

Lớp trực tuần, 

nhân viên bảo vệ 

Giáo viên trực 

tuần 

 

 

 

 

 

Tháng  3/2016  

(dịp 08/3 và 

26/3) 

Vệ sinh cá nhân, lớp 

học, chăm sóc bồn cây, 

vệ sinh lán xe.  

Đơn vị lớp. Đội sao đỏ, giáo 

viên trực tuần. 

Vệ sinh sân cỏ Khối 5 Đ/c Liên  

Vệ sinh các dãy nhà 

chức năng 

Khối 4 (hỗ trợ 

đồng chí Giáp, 

Quyết)  

Đ/c Thoan 

Vệ sinh toàn bộ khu 

vực cổng trường 

Khối 3 và các đồng 

chí đoàn viên 

Đ/c Lan, Trang 

Vệ sinh sân trường Khối 1, 2 Đ/c Hiền, Lan 

Vệ sinh khu bếp, nhà 

vệ sinh. 

Lớp trực tuần, 

nhân viên bảo vệ 

Giáo viên trực 

tuần 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng  4/2016 

(dịp 30/4) 

Vệ sinh cá nhân, lớp 

học, chăm sóc bồn cây, 

vệ sinh lán xe.  

Đơn vị lớp. Đội sao đỏ, giáo 

viên trực tuần. 

Vệ sinh sân cỏ Khối 5 Đ/c Liên  

Vệ sinh các dãy nhà 

chức năng 

Khối 3 (hỗ trợ 

đồng chí Giáp, 

Quyết)  

Đ/c Mến 

Vệ sinh toàn bộ khu 

vực cổng trường 

Khối 4 và các đồng 

chí đoàn viên 

Đ/c Thoan 

Vệ sinh sân trường Khối 1, 2 Đ/c Hiền, Lan 

Vệ sinh khu bếp, nhà 

vệ sinh. 

Lớp trực tuần, 

nhân viên bảo vệ 

Giáo viên trực 

tuần 

Chăm sóc nghĩa trang 

Liệt sĩ. 

Mỗi lớp khối 4, 5 

cử 5 em, mỗi lớp 

Đ/c Lan, Hường 



khối 2, 3 cử 2 em, 

các đồng chí đoàn 

viên 

 

 

 

 

 

Tháng  5 (dịp 

15/5, tổng kết 

năm học) 

Vệ sinh cá nhân, lớp 

học, chăm sóc bồn cây, 

vệ sinh lán xe.  

Đơn vị lớp. Đội sao đỏ, giáo 

viên trực tuần. 

Vệ sinh sân cỏ Khối 5 Đ/c Hương Liên  

Vệ sinh các dãy nhà 

chức năng. 

Khối 3 (hỗ trợ 

đồng chí Giáp, 

Quyết)  

Đ/c Mến 

Vệ sinh toàn bộ khu 

vực cổng trường. 

Khối 4 và các đồng 

chí đoàn viên. 

Đ/c Thoan 

Vệ sinh sân trường Khối 1, 2 Đ/c Hiền, Lan 

Vệ sinh khu bếp, nhà 

vệ sinh. 

Lớp trực tuần, 

nhân viên bảo vệ 

Giáo viên trực 

tuần 

 

 

Tháng 7/2016 

Chăm sóc nghĩa trang 

Liệt sĩ. 

Mỗi lớp khối 4, 5 

cử 5 em, mỗi lớp 

khối 2, 3 cử 2 em, 

các đồng chí đoàn 

viên. 

Đ/c Lan, Hường 

 

Trên đây là nội dung kế hoạch tổ chức lao động vệ sinh khuôn viên ngoại cảnh 

toàn trường và tham gia chăm sóc đài tưởng niệm Liệt sĩ; kính mong GVCN, các 

đồng chí đoàn viên quan tâm phối hợp thực hiện./. 

  

  NGƯỜI LẬP K.H 

 

 

             Trần Thu Hường  

                         HIỆU TRƯỞNG  

 

 

                    Vũ Thị Kim Liên 

 

 

 


