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KẾ HOẠCH 

Tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2020 
  

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-PGD&ĐT  ngày 09/7/2020 của Phòng giáo dục 

và đào tạo Quận Long Biên về việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh Ngành giáo 

dục và Đào tạo Long Biên năm 2020; 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường THCS Đô Thị Việt Hưng; 

Trường THCS Đô Thị Việt Hưng xây dựng kế hoạch Tổ chức hoạt động hè cho 

học sinh năm 2020 cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Nhằm phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị xã 

hội trên các địa bàn dân cư nơi học sinh cư trú tổ chức cho học sinh được tham gia 

các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, vui chơi bổ ích;  

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của gia đình, xã hội trong việc chăm sóc, quản 

lý, giáo dục học sinh trong kỳ nghỉ hè 2020. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tăng cường tuyên truyền, vận động 

khuyến khích các em học sinh tham gia có sự ủng hộ của cha mẹ học sinh, tránh áp 

đặt. 

- Tổ chức hoạt động hè phải đảm bảo an toàn, giáo dục ý thức chủ động phòng 

chống các tai nạn, các tệ nạn xã hội cho học sinh; thông qua các hoạt động tạo tâm thế 

phấn khởi chuẩn bị tốt các điều kiện bước vào năm học mới. 

II. Nội dung hoạt động: 

1. Phối hợp bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương 

Nhà trường chủ động phối hợp cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội 

xây dựng kế hoạch tổ chức bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương và tiếp 

nhận học sinh trở lại trường học tập sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè. 



2. Hoạt động giáo dục đạo đức lối sống, truyền thống lịch sử văn hóa dân 

tộc và phố biến giáo dục pháp luật 

- Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp ngày Thương binh liệt sỹ 

27/7: thăm hỏi gia đình chính sách, viếng đài tưởng niệm phường Giang Biên và 

nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lã. 

 - Phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền phòng 

chống tai nạn thương tích trong dịp hè cho học sinh, đặc biệt chú ý phòng chống tai 

nạn đuối nước, tai nạn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, 

dịch bệnh…; tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi 

tham gia giao thông; phòng chống ma tuý; phòng chống tội phạm; phòng chống các tệ 

nạn xã hội; phòng chống xâm hại, lạm dụng trẻ em, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng 

giao tiếp cho học sinh ... xây dựng phong cách học sinh thủ đô “Văn minh - Thanh 

lịch” 

- Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, các ban, ngành, đoàn thể, chính 

quyền địa phương phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời đối với những học sinh 

chưa ngoan. Phối hợp với gia đình quản lý con em trong dịp hè, không để kẻ xấu lợi 

dụng, lôi kéo vào các tệ nạn xã hội như buôn bán sử dụng ma tuý, đua xe, đánh bạc và 

các tệ nạn xã hội khác 

3. Hoạt động vui chơi, giải trí, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao 

- Khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí ở câu lạc bộ, 

thư viện, nhà văn hoá, sân chơi thể thao… của địa phương, nhà trường 

- Nhà trường tổ chức các câu lạc bộ thể dục thể thao cho học sinh: câu lạc bộ 

bóng rổ, câu lạc bộ bóng đá. 

 - Khuyến khích cha mẹ học sinh cho con tham gia các lớp học bơi trong dịp hè 

để nâng cao kĩ thuật bơi, kĩ năng phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho 

học sinh. 

- Tăng cường giáo dục, định hướng cho học sinh ý thức tự chọn các nội dung 

khi sử dụng Internet theo hướng lành mạnh, bổ ích. 

- Mở cửa thư viện cho học sinh đọc sách, báo, tài liệu…sáng thứ 3, 5 hàng tuần 

từ ngày 20/7/2020 

4. Hoạt động ôn tập văn hoá trong hè cho học sinh 



  - Hiệu trưởng lập kế hoạch ôn tập văn hoá, bồi dưỡng kiến thức cho những học 

sinh yếu, kém. Bố trí thời gian hợp lý để tổ chức thi và xét lên lớp những học sinh 

thuộc diện thi lại.  

- Nhà trường  không  tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào. 

Không tổ chức dạy trước chương trình và tổ chức ôn tập, luyện thi, thi, kiểm tra, khảo 

sát để xếp lớp năm học 2020-2021.  

5. Hoạt động xã hội, lao động công ích 

  - Phối hợp tổ chức cho học sinh tham gia các đội tình nguyện hè, các hoạt động 

“Tiếp sức mùa thi” , chiến dịch “Mùa hè xanh”, chiến dịch “Hoa phượng đỏ”  trên địa 

bàn dân cư do Đoàn Thanh niên phường Giang Biên quản lý. 

- Định hướng, giáo dục trẻ em giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tuyền thống, 

biết tiếp thu có chọn lọc văn hóa hiện đại thông qua việc sử dụng có hiệu quả thông 

tin từ mạng xã hội với mục đích mang lại cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em.  

- Tổ chức các hoạt động cho học sinh tham gia giữ gìn Thủ đô Xanh – sạch – 

đẹp, hành động “Vì một Long Biên xanh - sạch – đẹp – văn minh”. Tổ chức hướng 

dẫn trẻ em tham gia lao động phù hợp với lứa tuổi, giúp đỡ gia đình, tham gia bảo vệ 

môi trường  qua các hoạt động cụ thể như: định kỳ tổ chức dọn vệ sinh tại khu dân cư, 

khu vực công cộng vào thứ 7 hàng tuần, tuyên truyền và thực hiện đổ rác đúng giờ, 

đúng nơi quy định... 

 - GVCN quan tâm tới học sinh gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn, học sinh chậm tiến, học sinh có năng khiếu. 

  

III. Tổ chức thực hiện: 

- Nhà trường thành lập BCĐ hoạt động hè, phân công cán bộ giáo viên tham 

gia quản lý hoạt động hè. 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động hè tới cán bộ, giáo viên, học sinh 

và cha mẹ học sinh. 

- Tổ chức bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.  

- Mở cửa trường học cho học sinh vui chơi trong dịp hè; mở cửa nhà thể chất, 

thư viện để học sinh luyện tập thể thao, đọc sách, báo, tài liệu… Phối hợp với địa 

phương tổ chức các hoạt động văn hoá, TDTT tạo điều kiện cho trẻ em vui chơi an 

toàn. 



Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2020 của trường 

THCS Đô Thị Việt Hưng, đề nghị các đồng chí CB, GV, NV nghiêm túc thực hiện để 

hoạt động hè năm 2020 đạt kết quả tốt.     

      
Nơi nhận: 
- BGH (để c/đ);                                                      

- TTCM, GVCN, TPT (để t/h); 

- Lưu: VP./. 

              HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Thúy 



BIỂU KẾ HOẠCH  

HOẠT ĐỘNG HÈ CHO HỌC SINH NĂM 2020 

(Kèm theo Kế hoạch số....../KH-THCSĐTVH ngày ....../7 /2020 của trường THCS ĐT Việt Hưng) 

 

STT Nội Dung 
Người thực hiện, bộ 

phận phối hợp 
Lãnh đạo PT Thời gian 

1 
Xây dựng Kế hoạch hoạt động hè 2020, triển khai tới 

các đồng chí CBGVNV, HS trong nhà trường  

 Đ/c M.Ngọc Đ/c Kim Thúy Trước 10/7 

2 

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống tai 

nạn thương tích, xâm hại lạm dụng trẻ em cho học sinh 

và giáo viên trước khi nghỉ hè. 

Đ/c Lan, GVCN Đ/c Minh Ngọc Trước 10/7 

3 
Thực hiện công tác bàn giao học sinh về địa phương Đ/c Lan, GVCN, Đoàn 

phường Giang Biên 

Đ/c Minh Ngọc Trước 13/5 

4 
Học sinh tham gia các lớp  học năng khiếu, thể dục thể 

thao: Câu lạc bộ bóng rổ, cầu lông, bóng đá, võ, MC, 

nhảy hiện đại. 

GV Thể dục, TTVH 

Quận, TT TDTT Quận 

Đ/c Minh Ngọc Từ 20/7 đến 

30/8 

6 
Vệ sinh sân trường 2 lần/ tuần Lao công (Đ/c Hà Phụ 

trách) 

Đ/c Minh Ngọc Từ 01/6 đến  

31/7 

7 
Mở cửa phòng thư viện (thứ 3, 5 hàng tuần) Đ/c Hoàng Thúy Đ/c Minh Thúy Từ 20/7 đến 

30/8 

10 Nộp báo cáo tổng kết hoạt động hè 2020 về PGD&ĐT Đ/c Lan  Đ/c Minh Ngọc 5/9/2020 



 

 

 
 

   
                                                

 

   



 


