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KẾ HOẠCH 

 PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƢỜNG VỚI CÁC TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ  

TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƢỜNG 

 A. NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH  

- Căn cứ kế hoạch toàn diện và kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “xây 

dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2015-2016 của trường 

Tiểu học Đọi Sơn. 

- Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương và thực tế nhà trường, trường Tiểu 

học Đọi Sơn xây dựng kế hoạch phối hợp giữa nhà trường với các tổ chức trong và 

ngoài nhà trường cụ thể như sau:  

B. MỤC ĐÍCH 

Phát huy được sức mạnh của cộng đồng xã hội tham gia vào sự nghiệp giáo 

dục góp phần thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục và đẩy mạnh phong trào 

thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.  

C. NỘI DUNG 

I. PHỐI HỢP VỚI CÁC TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƢỜNG  

1. Nhà trƣờng với công đoàn cơ sở: 

1.1. Vận động quần chúng cán bộ công chức và người lao động trong nhà 

trường thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết và đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn theo quy định 

chung. 

1.2. Công đoàn tham gia quản lý trường học, tham gia kiểm tra, giám sát 

hoạt động của nhà trường, giải quyết kịp thời các kiến nghị hợp pháp của cán bộ 

công chức trong nhà trường. Tập hợp các ý kiến của đoàn viên công đoàn tham gia 

với chính quyền nhà trường.  

1.3. Động viên công đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, các hoạt 

động chuyên môn, ngoài giờ lên lớp; kiến nghị với nhà trường tạo điều kiện cho 

cán bộ giáo viên được học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ. 

1.4. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn; chăm lo 

sức khoẻ và các điều kiện làm việc, nghỉ ngơi của đoàn viên; vận động, hướng dẫn 

công đoàn viên thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình.   

1.5. Nhà trường và Công đoàn phối hợp tổ chức, phát động các phong trào 

thi đua nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, nhiệm vụ phát triển kinh 

tế xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn dân cư. 



1.6. Công đoàn cơ sở có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo các hoạt động của ban 

thanh tra nhân dân, xem xét việc thực hiện các chế độ chính sách, định biên lao 

động, tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi tập thể, phúc lợi BHXH. Khi phát hiện các 

vụ việc vi phạm các chế độ chính sách, quyền lợi hợp pháp của người lao động, 

công đoàn kiến nghị với nhà trường và các cấp có thẩm quyền nghiên cứu xử lý.  

1.7. Nhà trường và Công đoàn có trách nhiệm phối hợp giải quyết kịp thời 

các kiến nghị của đoàn viên công đoàn theo quy định của pháp luật.  

1.8. Nhà trường đảm bảo các chế độ theo quy định của nhà nước và tạo điều 

kiện thuận lợi cho công đoàn cơ sở hoạt động.    

1.9. Trong các cuộc họp mỗi bên cần thông báo trước thời gian, nội dung và 

cung cấp những tài liệu, thông tin cần thiết để đóng góp, cho ý kiến, nhất là những 

vấn đề bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học, các hoạt động nổi bật theo chủ 

đề, trao đổi tình hình, giải quyết những vấn đề phát sinh.  

1.10. Nhà trường có trách nhiệm thông tin cho công đoàn biết các chủ 

trương hoạt động chuyên môn, các chính sách, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. 

BCH. Công đoàn có trách nhiệm mời đại diện ban lãnh đạo nhà trường dự họp các 

cuộc họp của BHC công đoàn thông báo các chế độ chính sách liên quan đến đội 

ngũ, kết quả các phong trào thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với đội ngũ đoàn 

viên công đoàn.  

2. Giữa nhà trường với tổ chức Đoàn, Đội: 

 2.1. Nhà trường chỉ đạo Đoàn, Đội hoạt động theo đúng quy trình năm học 

và quy định của Hội đồng đội cấp trên; tạo mọi điều kiện để Đoàn, Đội nêu cao 

vai trò trách nhiệm trong công tác giáo dục đạo đức, rèn luyện tác phong, kĩ năng 

sống cho học sinh đồng thời cùng với các tổ chức xây dựng nền nếp tốt trong 

trường học, tạo môi trường trường học an toàn, thân thiện.  

2.2. Đoàn Đội cần có nhiều giải pháp tích cực để ngăn chặn kịp thời những 

hành vi sai trái của học sinh, đề xuất nhà trường  có biện pháp xử lý học sinh vi 

phạm một cách kịp thời và phù hợp với từng đối tượng.  

2.3. Đoàn Đội cần phải phối hợp chặt chẽ với các anh chị phụ trách, các tổ 

chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường nhằm thực hiện tốt công tác đội và phong 

trào thiếu nhi.  

3. Giữa nhà trường với hội phụ huynh học sinh 

3.1. Nhà trường luôn phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh 

trong quá trình tổ chức và triển khai các hoạt động trong nhà trường. 

3.1.GVCN thường xuyên trao đổi với gia đình học sinh để thống nhất các 

biện pháp giáo dục, chăm lo các điều kiện phục vụ cho việc học tập, rèn luyện và 

phát triển của học sinh, đặc biệt là đối với học sinh cá biệt.  

3.2. Nhà trường cần làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức 

của phụ huynh về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo. 

II. TRƢỜNG HỌC VỚI CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI Ở ĐỊA PHƢƠNG:  



1. Các tổ chức chính quyền: 

1. Đề xuất với tổ chức chính quyền đưa các nội dung hoạt động giáo dục 

vào nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

 2. Đối với các tổ chức đoàn thể 

2.1. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội 

Nông dân, Hội Liên hiệp thanh niên xã … cùng làm tốt công tác tuyên truyền, vận 

động, huy động học sinh đến trường, quan tâm giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho 

học sinh. Có chính sách ưu tiên, động viên và khuyến khích học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn vươn lên học tập tốt ... 

2.2. Nhà trường phối hợp cùng với các tổ chức chính trị, đoàn thể đẩy mạnh 

công tác khuyến học trên địa bàn thôn xóm. 

2.3. Đề xuất với Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Ban an ninh, Hội liên 

hiệp phụ nữ xã … tổ chức các buổi nói chuyện theo chuyên đề nhằm giáo dục tình 

yêu quê hương đất nước, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao kĩ 

năng sống … cho học sinh. 

3. Đối với các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn: 

3.1. Nhà trường cần tranh thủ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, các cá nhân, 

các nhà hảo tâm trên địa bàn để huy động nguồn lực, vật lực xây dựng cơ sở vật 

chất trang thiết bị trường học, xây dựng quỹ khuyến dạy - khuyến học nhằm động 

viên phong trào thi đua dạy tốt - học tốt. 

3.2. Nhà trường luôn tạo niềm tin trong trong nhân dân, tranh thủ sự giúp đỡ 

của nhân dân để làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. 
 

KẾ HOẠCH CỤ THỂ HẰNG THÁNG 

 

Tháng Nội dung công việc Bổ sung công việc Kết quả 

9/2015 

Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh 

và tổ chức Hội nghị phụ huynh học 

sinh đầu năm học. 

Đăng kí với UBND và Ban quản lí 

nghĩa trang liệt sĩ được chăm sóc 

nghĩa trang liệt sĩ. 

Phố hợp với các tổ chức đoàn thể 

xây dựng kế hoạch toàn diện và các 

kế hoạch bộ phận của nhà trường.  

Phối hợp với Đoàn thanh niên xã 

và thôn xóm tổ chức Tết Trung thu 

cho học sinh. 

Phối hợp với Hội khuyến học xã 

và dòng họ làm tốt công tác khuyến 

học. 

  



 

10/2015 

Phối hợp với Ban chấp hành công 

đoàn tổ chức nói chuyện dưới cờ về 

truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt 

Nam. 

  

11/2015 

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể 

trong và ngoài nhà trường tổ chức 

các hoạt động và mít tinh kỉ niệm 

ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.  

  

12/2015 

Phối hợp với Hội cựu chiến binh 

của xã tổ chức nói chuyện chuyên đề 

về ý nghĩa Ngày hội Quốc phòng 

toàn dân và truyền thống anh bộ đội 

Cụ Hồ. 

Phối hợp với Ban an ninh tổ chức 

nói chuyện dưới cờ về phòng chống 

HIV/AIDS. 

  

01/2016 

Mời nhà chùa nói chuyện về Đạo 

phật và di tích lịch sử của chùa Long 

Đọi Sơn. 

Phối hợp với Ban nữ công tổ chức 

tuyên truyền an toàn vệ sinh thực 

phẩm. 

Phối hợp với phụ huynh học sinh 

tổ chức cho học sinh tham quan làng 

nghề truyền thống trống Đọi Tam. 

Phối hợp với các đoàn thể trong 

nhà trường và hội phụ huynh học 

sinh tổ chức tốt lễ sơ kết học kì I. 

  

02/2016 

Phối hợp với chi bộ và các đoàn 

thể tổ chức kỉ niệm 86 năm ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

  

3/2016 

Phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ 

và Đoàn thanh niên xã tổ chức nói 

chuyện dưới cờ về ý nghĩa ngày 

Quốc tế Phụ nữ 08/3 và ngày thành 

lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

  

4/2016 
Phối hợp với các tổ chức trong nhà 

trường tổ chức kỉ niệm ngày giải 

  



phóng Miền Nam thống nhất đất 

nước. 

5/2015 

Phối hợp với các tổ chức trong nhà 

trường tổ chức kỉ niệm 75 năm ngày 

thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và 

136 năm ngày sinh nhật Bác. 

Phối hợp với Hội huynh học sinh 

tổ chức tốt lễ tổng kết năm học. 

Phối hợp với Ban chấp hành đoàn 

xã bàn giao học sinh về sinh hoạt tại 

các thôn xóm. 

  

 

                                                                Đọi Sơn, ngày 10 tháng 10 năm 2015 

           NGƢỜI LẬP KẾ HOẠCH                                                 HIỆU TRƢỞNG 

 

 

                Trần Thu Hƣờng                                              Vũ Thị Kim Liên 

 

 


