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I. NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH  

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

tỉnh Hà Nam, Phòng GD&ĐT huyện Duy Tiên. 

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

- Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường và nguyện vọng của học sinh, phụ 

huynh học sinh năm học 2015-2016.  

II. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 

- Duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại”; 

- Góp phần rèn luyện sức khỏe cho học sinh, xậy dựng và phát triển phong trào 

TDTT trong nhà trường; 

- Tạo sân chơi, phát triển năng khiếu TDTT cho học sinh, chọn HS tiêu biểu tham 

gia giao lưu hội khỏe phù đổng các cấp. 

III. THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ 

*Ban chủ nhiệm 

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 Sỹ Giáp Giáo viên Thể dục 
Ban chủ nhiệm - tổ chức tập luyện 

bóng đá, các môn điền kinh 

3 Phạm T. Phương Lan Giáo viên khối 2 
Ban chủ nhiệm - tập luyện cờ 

vua 

4 Nguyễn Tiến Lâm Giáo viên khối 3 
Ban chủ nhiệm - tổ chức tập luyện 

bóng đá, các môn điền kinh 

5 Lê Thu Trang Giáo viên Tin học Ban chủ nhiệm - quản lí học sinh 

* Các thành viên có danh sách kèm theo. 

IV. ĐIỀU LỆ HỘI VIÊN 

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt.  

- Tích cực trong hoạt động. 

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

- Bảo quản tài sản chung của Câu lạc bộ 

- Giữ gìn vệ sinh trường lớp, khu bãi tập và vệ sinh cá nhân sạch sẽ. 



- Cuối mỗi học kì sẽ bình xét chọn 10 - 15 hội viên xuất sắc tiêu biểu để khen 

thưởng. 

- Hình thức hoạt động: 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.  

V. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG  

* Cơ sở vật chất: 

- Nhà trường tạo điều kiện về cơ sở vật chất: phòng tập luyện, sân bãi, phương 

tiện tập luyện. 

- Sân đá bóng: sân bóng của thôn Đọi Tín xã Đọi Sơn. 

* Kinh phí hoạt động: 

- Huy động từ các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, hội phụ huynh học sinh và kinh 

phi chi cho các hoạt động giáo dục trong nhà trường.  

* Thời gian hoạt động:  

- Môn điền kinh và cờ vua sinh hoạt vào chiều thứ 7 hàng tuần tại trường. 

- Môn đã bóng sinh hoạt vào chiều chủ nhật hàng tuần tại sân bóng của thôn 

Đọi Tín xã Đọi Sơn. 

Ngoài thời gian sinh hoạt theo quy định, khuyến khích học sinh tự học, tự tìm 

hiểu và tham gia sinh hoạt câu lạc bộ TDTT ở thôn xóm. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

- Thành lập 2 đội tuyển bóng đá nam chủ yếu là học sinh khối 4 và khối 5 (tổ 

chức thành 2 đội). Mỗi đội ít nhất 7 cầu thủ. 

- Thành lập các đội bật xa, chạy 60m, cờ vua.  

- Gặp mặt thành viên Câu lạc bộ, cử đội trưởng, đội phó, thư kí, giao nhiệm vụ 

cụ thể cho đội trưởng, đội phó, thư kí. 

 - Đặt tên đội, phổ biến nội qui hoạt động; phổ biến lịch hoạt động từng tuần, 

hướng dẫn về chuyên môn cho các tổ. 

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban quản lí. 

- Kế hoạch cụ thể: 

+ Tháng 9/2015 

 Khảo sát thực tế. 

 Đề xuất thành lập Câu lạc bộ, đăng kí thành viên.  

 Tham mưu với các tổ chức đoàn thể và phụ huynh học sinh tạo điều kiện về 

mọi mặt để Câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả cao nhất.  

+ Tháng 10/2015:  

Ra mắt CLB 

Trang bị những kỹ năng, kĩ thuật cơ bản về bóng đá, cờ vua, bật xa, ném bóng.  

Triển khai tập luyện.  

 + Tháng 11/2015:  



Triển khai tập luyện kết hợp tổ chức các hoạt động giao lưu bóng đá, cờ vua, 

bật xa, chạy 60m chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và chọn đội tuyển 

tham gia Hội khỏe phù đổng cấp huyện.  

 + Tháng 12/2015:  

Triển khai tập luyện kết hợp tổ chức các hoạt động giao lưu bóng đá, cờ vua, 

bật xa, chạy 60m chào mừng ngày Hội quốc phòng toàn dân 22/12 và chọn đội 

tuyển tham gia Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh (nếu có). 

+ Tháng 01, 02/2016:  

Sinh hoạt theo lịch.  

+ Tháng 3/2016:  

Triển khai tập luyện kết hợp tổ chức giao lưu chào mừng 75 năm ngày thành lập 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.  

+ Tháng 5/2016:  

Giao lưu, tổng kết quá trình hoạt động của Câu lạc bộ. 

 

                                                               Đọi Sơn, ngày 10 tháng 10 năm 2015 

   NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH                                          HIỆU TRƯỞNG 

 

 

  Trần Thu Hường                                                    Vũ Thị Kim Liên 

 

 

 

 


