
TUẦN SINH HOẠT TẬP THỂ ĐẦU NĂM HỌC 2019 – 2020 

 

Thực hiện Công văn số 5307/BGDĐT-GDTrH ngày 11 tháng 8 năm 2012 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Tuần sinh hoạt tập thể đầu 

năm học; Thực hiện dự thảo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH cấp 

THCS năm học 2019 - 2020 của sở PGD-ĐT Hà Nội; Thực hiện nhiệm vụ năm 

học 2019 - 2020 của trường THCS Phúc Lợi; sáng ngày 26/08/2019, trường THCS 

Phúc Lợi đã tổ chức Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học 2019 - 2020. Tham dự 

tuần sinh hoạt tập thể có đồng chí Nguyễn Mậu Minh - Bí thư Chi bộ - Hiệu 

trường nhà trường; đồng chí Đặng Thị Tuyết Nhung - Phó Hiệu trưởng nhà trường 

cùng toàn thể GVNV và các em học sinh trường THCS Phúc Lợi. 

 

 

Những tuần đầu năm học là thời gian quan trọng (đặc biệt là với học sinh 

khối 6) để các em làm quen với thầy cô giáo, bạn bè cũng như xây dựng mục tiêu 

học tập. Do vậy, các hoạt động tập thể đầu năm có vai trò hết sức cần thiết, giúp 

học sinh nâng cao nhận thức về nội quy trường lớp đồng thời rèn luyện các kĩ năng 

để bước vào năm học mới. Hiểu được vai trò quan trọng của các hoạt động đó, 

trường THCS Phúc Lợi đã xây dựng kế hoạch và tổ chức Tuần sinh hoạt tập thể 

đầu năm học 2019 – 2020. 



 
 

Sau nghi thức chào cờ, các em học sinh đã được nghe giới thiệu, tìm hiểu về 

nhà trường: Qúa trình xây dựng và phát triển; tổ chức và bộ máy, cán bộ quản lý, 

giáo viên và nhân viên nhà trường; các điều kiện về cơ sở vật chất, phòng học, 

phòng bộ môn... Thông qua đó, góp phần giúp các em học sinh thêm hiểu và tự 

hào về truyền thống nhà trường, giúp các em học sinh (đặc biệt là học sinh lớp 6) 

không còn bỡ ngỡ, tạo cho các em niềm tin và động lực phấn đấu trong học tập. 

Cũng trong tuần sinh hoạt tập thể đầu năm, các giáo viên chủ nhiệm sẽ kết hợp 

trong tiết sinh hoạt lớp và hoạt động ngoài giờ lên lớp để giúp học sinh làm quen 

với mục đích, yêu cầu, chương trình học tập và giáo dục, phương pháp học tập và 

rèn luyện ở trường mới, lớp mới, môn học mới một cách tích cực, chủ động; khơi 

dậy trong các em hứng thú học tập...   

Chúc các em học sinh trường THCS Phúc Lợi sẽ có một năm học mới đạt 

nhiều thành công. 

 


