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PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỌI SƠN 

      Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

   §éc lËp - Tù do - H¹nh Phóc 
 
 

                                                                

                                                                Đọi Sơn, ngày 05 tháng 10 năm 2015 
 
 

KẾ HOẠCH 
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA 

“XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”  

Năm học 2015-2016 

    

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở GD-ĐT Hà Nam, Phòng GD&ĐT Duy Tiên, căn cứ 

kế hoạch năm học của nhà trường, trường Tiểu học Đọi Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức 

thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" năm học 

2015-2016 như sau: 

    I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 1. Mục đích: 

 - Tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà 

trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với 

điều kiện của địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội. 

 - Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập và các 

hoạt động xã hội một cách phù hợp và hiệu quả. 

 2. Yêu cầu: 

 - 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học nhận thức sâu sắc mục đích, ý 

nghĩa của phong trào "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực"  

 - Tập trung các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học, tạo 

điều kiện cho học sinh khi đến trường được an toàn, thân thiện, vui vẻ với 3 đủ.  

         - Tăng cường sự tham gia một cách hứng thú của học sinh trong các hoạt 

động giáo dục trong nhà trường và tại cộng đồng với thái độ tự giác, chủ động 

và sáng tạo. 

 - Phát huy sự chủ động, sáng tạo của thầy, cô giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới 

phương pháp giáo dục trong điều kiện hội nhập quốc tế. 

 - Huy động và tạo điều kiện để có sự tham gia hoạt động đa dạng và phong phú 

của các tổ chức, cá nhân trong việc giáo dục văn hoá, truyền thống lịch sử cách mạng 

cho học sinh. 

 - Phong trào thi đua phải đảm bảo tính tự giác, sát với điều kiện ở cơ sở, nội 

dung phù hợp với điều kiện của nhà trường, làm cho chất lượng giáo dục được nâng 

lên và có dấu ấn của địa phương một cách mạnh mẽ. 

      II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI:  

 1. Nội dung thực hiện. 

 1.1. Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn: 
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 - Bảo đảm trường an toàn, lành mạnh, sạch sẽ, có cây xanh, thoáng mát và 

ngày càng đẹp hơn, lớp học đủ ánh sáng, bàn ghế phù hợp với lứa tuổi học sinh. 

 - Tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội, không để các tệ nạn xã hội xâm nhập 

vào học đường. 

 - Tổ chức Tết trồng cây vào dịp đầu xuân, thường xuyên chăm sóc bồn hoa, 

cây cảnh. 

 - Đảm bảo nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh luôn sạch sẽ. 

 - 100% học sinh tích cực tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ gìn vệ 

sinh nơi công cộng, vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đề phòng dịch bệnh 

xảy ra. 

 1.2. Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh, giúp 

học sinh tự tin trong học tập. 

 - 100% giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, vận dụng tốt 

phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN), dạy học Tiếng Việt 1-

CGD, áp dụng linh hoạt phương pháp "bàn tay nặn bột" trong các tiết dạy Khoa học, 

Tự nhiên và Xã hội. Với các khói lớp 1, 4, 5 thường xuyên tổ chức cho học sinh học 

theo nhóm, khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn 

lên trong học tập, rèn luyện thói quen tự học, tự giác và tự tin cho học sinh.  

 - Khuyến khích giáo viên tiếp cận và đưa ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy. 

- Học sinh mạnh dạn đề xuất sáng kiến và cùng thầy cô giáo tham gia vào quá 

trình dạy - học trên lớp đạt hiệu quả cao. 

 1.3. Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. 

 - Rèn luyện cho học sinh kỹ năng ứng xử, giao tiếp hàng ngày, thói quen và kỹ 

năng làm việc, sinh hoạt, học tập ở mọi lúc mọi nơi có thể. 

- Rèn luyện sức khoẻ và ý thức bảo vệ sức khoẻ, kỹ năng phòng, chống tai nạn 

giao thông, đuối nước và các tai nạn thương tích khác thông qua các bài học, buổi 

chào, các tiết hoạt động ngoại khoá, công tác truyền thông … 

- Rèn luyện cho học sinh kỹ năng phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội 

thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.  

 1.4. Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh. 

 - Thành lập các câu lạc bộ môn học, câu lạc bộ nghệ thuật, TDTT nhằm phát 

hiện học sinh năng khiếu đồng thời tạo sân chơi bổ ích cho học sinh.  

 -  Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm các 

ngày lễ lớn (20/11; 22/12; 26/3, . . .), khuyến khích học sinh tham gia chủ động, tích cực. 

 - Duy trì, đẩy mạnh các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Thể dục, múa hát tập thể, 

trò chơi dân gian, tham quan... 

 - Tổ chức dạy và chơi nhiều trò chơi dân gian vào các tiết sinh hoạt tập thể, 

sinh hoạt ngoại khoá như: Kéo co, đá cầu, nhảy dây, bịt mắt bắt dê, mèo đuổi chuột, ô 

ăn quan, ... Dạy được nhiều bài hát dân ca và thi hát dân ca ở tất cả các khối lớp trong trường. 
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 - Tổ chức các cuộc giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT, sân chơi trí tuệ nhằm 

phát huy tài năng và rèn kĩ năng sống cho học sinh.  

 1.5. Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch 

sử, văn hoá, cách mạng ở địa phương. 

- Nhà trường nhận chăm sóc, bảo vệ nghĩa trang liệt sĩ của xã.  

- Tổ chức tốt các buổi hoạt động ngoại khóa giới thiệu với học sinh lịch sử địa 

phương, di tích lịch sử Chùa Long Đọi Sơn, làng nghề trống truyền thống Đọi Tam... 

- Liên đội phối hợp với BCH Đoàn xã tổ chức các hoạt động "Uống nước nhớ 

nguồn", phong trào "Đi tìm địa chỉ đỏ", thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình thương binh, 

liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, phấn đấu 100% 

các lớp xây dựng kế hoạch, tổ chức tham quan làng nghề trống truyền thống Đọi Tam. 

2. Tổ chức thực hiện. 

 - Tiếp tục tổ chức quán triệt, phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung của phong trào 

thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"  tới 100% cán bộ, giáo 

viên, công nhân viên và học sinh trong trường. 

 - Thành lập Ban chỉ đạo cấp trường để triển khai thực hiện phong trào thi đua 

"Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"  trong năm học 2014 - 2015. 

Phân công cụ thể cho các thành viên phụ trách từng mảng: đồng chí phó hiệu trưởng, 

tổng phụ trách đội và bí thư đoàn thanh niên chịu trách nhiệm chính. Giáo viên âm 

nhạc phụ trách văn nghệ, giáo viên thể dục chịu trách nhiệm TDTT, giáo viên chủ 

nhiệm phối kết hợp chung trong công việc. 

 - Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể và thực hiện từng nội dung theo kế hoạch 

của phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"  

 - Xây dựng không khí thân thiện trong nhà trường với sự tích cực tự giác từ 

giáo viên đến học sinh.ngay từ đầu năm học.  

- Phấn đấu đưa ứng dụng CNTT trong quản lí và dạy học trở thành một việc 

làm thường ngày của mỗi cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên. 

- Phát động phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh 

tích cực" ngay đầu năm học mới. 

 - Tiếp tục tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán 

bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ 

chức chính trị, xã hội cùng hưởng ứng tham gia xây dựng phong trào"Xây dựng 

trường học thân thiện, học sinh tích cực". 

 - Tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương xây dựng môi trường 

giáo dục lành mạnh, an toàn cho học sinh, đảm bảo về cơ sở vật chất cho nhà trường, 

đáp ứng các tiêu chí của trường học thân thiện, học sinh tích cực. 

 - Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường như: Đoàn 

thanh niên, Đội thiếu niên, Công đoàn, các chi hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh …tăng cường 



 4 

vai trò của đội cờ đỏ, lớp trực tuần trong việc đôn đốc, giám sát, theo dõi việc thực 

hiện nền nếp chung của học sinh toàn trường  

- Thường xuyên đúc rút kinh nghiệm, học hỏi trường bạn, tự kiểm tra đánh giá 

để có những biện pháp thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung của phong trào  

"Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". 

 - Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào sau mỗi năm học để điều 

chỉnh và tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo.  

 - Đối với giáo viên: 

+ Trong các giờ dạy giáo viên cần tạo môi trường giáo dục thân thiện giữa thầy 

và trò, giữa trò và trò, tạo tâm lý thoải mái cho học sinh khi bước giờ học. Tạo điều 

kiện để các em được bày tỏ, chia sẻ ý kiến, chia sẻ những khó khăn vướng mắc, động 

viên kịp thời khi trò có cố gắng, có ý thức vươn lên trong học tập bằng những lời 

khen, những bông hoa điểm tốt. 

+ Do đối tượng học sinh chủ yếu là con em nông dân điều kiện kinh tế còn 

nhiều khó khăn nên các em ít được va chạm cuộc sống, phạm vi giao tiếp hạn chế, 

trong giao tiếp các em rất rụt rè, thiếu tự tin bởi vậy trong nội dung bài học giáo viên 

sẽ lấy những ví dụ đơn giản, gần gũi với cuộc sống của các em, quan tâm tới các em 

trong quá trình tổ chức hoạt động nhóm, hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khoá 

(Trò chơi dân gian, hát dân ca, TDTT), tổ chức nhiều cuộc thi, các buổi giao lưu nhân 

kỉ niệm các ngày lễ lớn để các em có cơ hội học hỏi, có bản lĩnh, tự tin.  

+ Trong quá trình dạy học phải đảm bảo theo chuẩn kiến thức kĩ năng, không 

lệ thuộc vào sách giáo khoa, sách hướng dẫn.  

* Năm học 2015-2016 trường Tiểu học Đọi Sơn phấn đấu duy trì và giữ vững 

đơn vị “Trường học thân thiện, học sinh tíh cực” với loại xuất sắc với số điểm 98/100 điểm. 

- Học sinh tích cực: 

80% học sinh thực hiện tốt cả 5 nhiệm vụ học sinh tích cực, 20% học sinh thực 

hiện tốt 3-4/5 nhiệm vụ học sinh tích cực. 

Đánh giá học sinh tích cực đạt 9,75/10 điểm.  

                                                                                                        

      NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

 

         Trần Thu Hường 

                           HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                    Vũ Thị Kim Liên 
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LỊCH CỤ THỂ 
 

Tháng 

/năm 

Nội dung công việc Bổ sung Kết quả 

 

 

 

 

 

 

9/2015 

- Tổ chức lao động, vệ sinh trường lớp 

để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới. 

- Trang trí lớp học, chăm sóc bồn hoa, 

cây cảnh. 

- Thành lập ban chỉ đạo thực hiện phong 

trào "Xây dựng trường học thân thiện, 

học sinh tích cực" của trường. 

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hành 

động thực hiện các nội dung của phong 

trào "Xây dựng trường học thân thiện 

học sinh tích cực" 

- Phát động phong trào thi đua" Xây 

dựng trường học thân thiện học sinh tích 

cực"  

- Dạy một số trò chơi dân gian cho học 

sinh tất cả các khối lớp. 

- Phát động toàn trường hưởng ứng 

tháng “ Khuyến học”, tháng “ATGT”. 

- Sinh hoạt Đội, sinh hoạt Sao theo chủ 

đề tháng.  

- Khối 1, 2 học mới và ôn bài thể dục 

nhịp điệu,  

- Dạy bài múa tập thể mới. 

- Chăm sóc, bảo vệ nghĩa trang liệt sĩ. 

- Thành lập các câu lạc bộ Mĩ thuật, 

TDTT, Tiếng hát dân ca, câu lạc bô môn 

học, đôi bạn cùng tiến.  

- Tổ chức lễ công nhận chi đội, chùm 

sao, chia sao, đại hội Chi đội. 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Báo cáo với chính quyền địa phương 

về kế hoạch tổ chức thực hiện phong 

trào XD trường học thân thiện, HS tích 

cực; tuyên truyền rộng rãi trên phương 

tiện thông tin đại chúng để tạo sự đồng 

tình, ủng hộ của các tổ chức đoàn thể và 
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10/2014 

của nhân dân. 

- Phát động phong trào" Hội giảng - Hội 

học" từ 15/10 đến 20/11. Đưa UDCNTT, 

dạy học theo mô hình trường học mới 

(VNEN), dạy Tiếng việt 1-CGD vào các 

giờ hội giảng.  

- Tổ chức Đại hội Liên đội.  

- Tiếp tục dạy 1 số trò chơi dân gian cho 

từng khối lớp. 

- Sinh hoạt Đội, sinh hoạt Sao theo chủ 

đề tháng.  
 

 

 

 

 

11/2014 

- Tổ chức hoạt động văn nghệ, TDTT, 

làm báo tường chào mừng ngày Nhà 

giáo Việt Nam 20-11. Tập luyện văn nghệ. 

- Lao động VS làm sạch đẹp cảnh quan 

trường lớp.     

- Duy trì sinh hoạt Đội, sinh hoạt Sao.  

- Sinh hoạt ngoại khoá: Tổ chức cho học 

sinh tham gia các trò chơi dân gian: Kéo 

co, Bịt mắt bắt dê.. Học hát một số bài 

đồng giao. 

- Hoạt động các câu lạc bộ đạt hiệu quả cao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/2014 

- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, 

TDTT, tổ chức thi nghi thức đội chào 

mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam 

22-12. 

- Mời đại diện Hội cựu chiến binh xã nói 

chuyện truyền thống nhân dịp 22/12.  

- Lao động vệ sinh, chăm sóc bồn hoa, 

cây cảnh, vườn cây thuốc nam. 

- Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ. 

- Sinh hoạt Đội, sinh hoạt Sao theo chủ 

đề tháng  

- Sinh hoạt ngoại khoá: Tìm hiểu về 

HIV-AIDS, cách phòng chống ma tuý. 

- Chăm sóc, bảo vệ nghĩa trang liệt sĩ. 

  

 - Lao động vệ sinh làm sạch đẹp cảnh   
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01/2015 

quan trường lớp, chăm sóc nghĩa trang 

liệt sĩ. 

- Sơ kết đánh giá việc thực hiện XD tr-

ường học thân thiện, HS tích cực. 

- Sinh hoạt ngoại khoá: Tìm hiểu các 

biện pháp vệ sinh an toàn thự phẩm.  

- Tổ chức HS chơi các trò chơi mà học 

sinh yêu thích. 

- Sinh hoạt Đội, sinh hoạt Sao theo chủ 

đề tháng  

 

 

 

 

 

02/2015 

- Tổ chức sinh hoạt Đội, sinh hoạt Sao 

theo quy định. 

- Tổ chức trồng cây đầu xuân, lao động 

vệ sinh làm sạch đẹp cảnh quan trường 

lớp, nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc cây 

mới trồng. 

- Chăm sóc bảo vệ nghĩa trang liệt sĩ. 

- Tổ chức trò chơi dân gian: Đá cầu, 

nhảy dây... Học mới 1 bài đồng giao 

hoặc bài hát dân ca. 

- Sinh hoạt ngoại khoá: Tổ chức các hoạt 

động chào mừng ngày thành lập Đảng 

cộng Sản Việt Nam.  

  

 

 

03/2015 

- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, 

TDTT chào mừng ngày 8/3; 26/3.  

- Mời cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ xã 

Đọi Sơn nói chuyện về truyền thống phụ 

nữ và ý nghĩa ngày Quốc tế phụ nữ 08/3.  

Tổ chức tốt các hoạt động truyền thông 

hưởng ứng ngày nước thế giới (22/3)  

- Lao động vệ sinh làm sạch đẹp cảnh 

quan trường lớp. 

- Chăm sóc, bảo vệ nghĩa trang liệt sĩ. 

Sinh hoạt Đội, sinh hoạt Sao theo chủ 

đề, kết nạp đội cho học sinh lớp 3. 

- Tổ chức trò chơi dân gian: Kéo co, 

mèo đuổi chuột, ô ăn quan. Học 1 bài hát 

dân ca 
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4/2015 

- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, 
TDTT chào mừng ngày 30/4.  

Tổ chức tốt các hoạt động truyền thông 
hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu 
nhân đạo (07/4) 

- Lao động vệ sinh làm sạch đẹp cảnh 
quan trường lớp, nghĩa trang liệt sĩ. 

- Chăm sóc, bảo vệ nghĩa trang liệt sĩ. 
- Sinh hoạt đội, sinh hoạt Sao theo lịch  

- Tổ chức trò chơi dân gian: Trồng nụ 
trông hoa; Bịt mắt đánh trống. Học 1 bài 

hát đồng giao học sinh yêu thích. 

  

 

 

 

 

 

 

 

5/2015 

- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, 
TDTT chào mừng ngày 1/5; 15/5; 19/5. 

Tổ chức thi nghi thức đội. Thi nét đẹp 
đội viên. 

- Lao động vệ sinh làm sạch cảnh quan 
trường lớp, nghĩa trang liệt sĩ. 

- Sinh hoạt Đội, sinh hoạt Sao theo chủ 
đề. Kết nạp đội cho học sinh khối 3.  

- Sinh hoạt ngoại khoá: Tìm hiểu các 
biện pháp phòng chống tai nạn đuối 
nước. 

- Tích cực ôn tập để kiểm tra định kì 
cuối năm đạt kết quả cao. 

- Tổng kết năm học, đánh giá việc thực 
hiện phong trào thi đua "Xây dựng 

trường học thân thiện, học sinh tích cực" 
trong năm học 2014 - 2015. 

- Tổ chức tốt các hoạt động truyền thông 
hưởng ứng Ngày thế giới không thuôc lá 

(31/5) 
 

  

 
 


