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UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  27/KH-MNSC 

 

Long Biên, ngày 26 tháng 8 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022 -2023 

[ 

Căn cứ Công văn số 2475/SGD&ĐT- VP ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Sở 

GD&ĐT về việc tổ chức Lễ Khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm 

học 2022- 2023; 

Căn cứ Kế hoạch số 379/KH-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2022 của UBND 

quận Long Biên về Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng tại các trường MN, TH, THCS 

công lập trên địa bàn quận Long Biên năm học 2022- 2023. 

Trường mầm non Sơn Ca xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 

mới- Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm học 2022- 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

Thông qua tổ chức Lễ khai giảng, giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên nhận thức 

sâu sắc về vai trò, nhiệm vụ của nhà trường trong công tác CSNDGD trẻ, giúp trẻ 

biết một số hoạt động ngày khai giảng. Nâng cao vai trò trách nhiệm chăm lo cho 

giáo dục của cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể các cấp, của nhân dân, các 

bậc cha mẹ học sinh, các lực lượng xã hội. Qua đó, đẩy mạnh phong trào thi đua “ 

Quản lý tốt - Dạy tốt - Học tốt” nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các 

cuộc vận động của ngành GD&ĐT quận thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 

2022-2023. 

Tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và các 

cháu với tâm thế vững vàng, tin tưởng bước vào năm học mới.  

 2. Yêu cầu: 

 - Tổ chức Lễ khai giảng theo đúng Kế hoạch, ngắn ngọn, trang trọng, ý nghĩa, 

đảm bảo an toàn (thời gian không quá 60 phút), thực hiện nghiêm túc các biện 

pháp phòng chống dịch, đồng thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày 

“Toàn dân đưa trẻ đến trường”. 

 - Trang trí trường lớp tạo quang cảnh vui tươi, phấn khởi trong ngày khai 

trường; xây dựng kịch bản chi tiết về kế hoạch đón học sinh và tổ chức khai giảng 

 - CBGVNV, học sinh có biểu hiện ho, sốt, khó thở không đến trường tham dự 

khai giảng. Phụ huynh học sinh không tụ tập đông người phía ngoài cổng trường. 

 B. THỜI GIAN, NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Thời gian và địa điểm tổ chức Lễ khai giảng:  

 - Thời gian: Sáng ngày 05/9/2022 (Thứ hai) 
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   + Từ 7h15 - 8h00: Đón trẻ tại các lớp. 

              + Từ 8h00 đến 9h00: Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới. 

 - Địa điểm tổ chức khai giảng: Tại sân trường khu Trung Tâm. 

 2. Chương trình khai giảng: 

  - Chào cờ Tổ quốc - hát Quốc ca (tổ chức theo nghi thức quy định: Tất cả đại 

biểu, CBGVNV, học sinh dự lễ chào cờ đều hát quốc ca). 

 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

 - Đọc thư của chủ tịch nước gửi CBGVNV và học sinh nhân ngày khai 

trường. 

 - Hiệu trưởng nhà trường tuyên bố khai giảng năm học mới. 

 - Đánh trống khai trường. 

 - Tổ chức biểu diễn văn nghệ, chơi các TC dân gian, TC vận động phù hợp 

với lứa tuổi. 

 - Kết thúc chương trình. 

       3. Công tác chuẩn bị tổ chức khai giảng: 

 - Xây dựng kịch bản, chương trình Lễ khai giảng năm học mới. 

 - Kiểm tra, rà soát các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 

học sinh, CBGVNV.  

 - Phối hợp với đội TTAN phường để đảm bảo an ninh trật tự, thông thoáng 

giao thông khu vực cổng trường. 

 - Thực hiện tổng vệ sinh trường, lớp, trang trí khung cảnh sư phạm nhà 

trường xanh - sạch - đẹp trước ngày khai giảng năm học mới. 

 - Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, chất tẩy rửa, phương tiện phòng chống dịch 

bệnh. 

 - Đảm bảo đủ các điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022- 2023 của trường 

mầm non Sơn Ca, nhà trường đề nghị CBGVNV và phụ huynh học sinh nghiêm 

túc thực hiện để Lễ khai giảng- Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường được tổ chức 

trang trọng, tiết kiệm, ngắn gọn, vui tươi và an toàn. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT - để bc 

- CBGVNV - PHHS/ để thực hiện 

- Lưu: VP (02). 

HIỆU TRƯỞNG 

 

( Đã ký) 

 
 

 

Trần Thị Thanh Thủy 
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