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KẾ HOẠCH
Về việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2019
Thực hiện Kế hoạch năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo xây
dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh toàn tỉnh năm 2019 với nội
dung cụ thế như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao trách nhiệm, sự quan tâm
của các cấp Ủy Đảng, chính quyền, các ngành, gia đình, xã hội về ý nghĩa, tầm
quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống tai nạn thương
tích, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng và môi trường
xã hội,...
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 thực hiện “ Mùa hè an toàn cho
trẻ em”; Tổ chức các hoạt động xã hội gắn với công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em,
tổ chức cho học sinh được tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục
thể thao, vui chơi bổ ích.
Nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong
việc chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh trong dịp hè năm 2019.
Việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh 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.
Khi tổ chức các hoạt động phải đảm bảo an toàn, đạt hiệu quả giáo dục
cao, tạo tâm thế phấn khởi khi học sinh bước vào năm học mới 2019-2020.
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.
Cử giáo viên có năng khiếu, tổng phụ trách Đội, Bí thư đoàn các trường
THPT và GDTX phối hợp với Đoàn thanh niên các xã, phường, thị trấn triển
khai các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh để rèn luyện kỉ năng sống như:
Nghi thức Đội, ca khúc măng non, múa hát tập thể, thể dục nhịp điệu, tuyên
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truyền giới thiệu sách...
Phối hợp với chính quyền địa phương quản lý, giáo dục học sinh có hạnh
kiểm yếu phải rèn luyện trong hè.
2. Hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức pháp luật
Tổ chức và tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp ngày
Thương binh Liệt sỹ 27/7, đặc biệt tiếp tục chăm sóc di tích lịch sử văn hóa,
cách mạng và công trình ghi công liệt sỹ.
Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích
cho học sinh, đặc biệt chú ý phòng chống tai nạn đuổi nước, tai nạn giao thông,
an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, dịch bệnh..., tuyên truyên Luật
giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông, phòng
chống ma tuý, phòng chống tội phạm mua bán người, phòng chống các tệ nạn xã
hội, phòng chống xâm hại, lạm dụng tình dục trẻ em, giáo dục kỹ năng sống, kỹ
năng giao tiếp cho học sinh... xây dựng phong cách học sinh “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 có biểu hiện chưa ngoan, kiên quyết không để kẻ xấu lợi dụng, rủ rê, lôi
kéo học sinh tham gia vào các tệ nạn xã hội.
3. Hoạt động vui chơi, giải trí, văn hoá văn nghệ, thê dục thể thao tại
địa phương và trong nhà trường
Tất cả các trường có kế hoạch hoạt động hè tại trường, trong đó nhà
trường có lịch trực, lịch hoạt động của các Câu lạc bộ, các môn thể thao ngoài
trời…. Lựa chọn đưa một số trò chơi dân gian phù hợp lứa tuổi học sinh vào các
buổi sinh hoạt.
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.
Căn cứ điều kiện của nhà trường và nguyện vọng của Ban đại diện cha
mẹ học sinh, nhà trường chủ động phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin
và Thể thao ... tổ chức có hiệu quả các lớp dạy năng khiếu văn nghệ, thể dục thể
thao cho học sinh.
Các trường có kế hoạch cụ thể mở cửa thư viện, nhà luyện tập thể dục,
thể thao, sân chơi bãi tập… để cho học sinh, giáo viên tham gia các hoạt
động đọc sách thư viện, luyện tập thể dục, thể thao trong nhà thi đấu, nhà tập
đa năng, khuôn viên trường trong suốt thời gian nghỉ hè.
Ở những trường có đủ điều kiện, lắp đặt “Bể bơi di động” tại các nhà
trường để tổ chức các lớp dạy bơi nhằm nâng cao kĩ thuật bơi, kỹ năng phòng,
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tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh. Khuyến khích vận động cha
mẹ học sinh tự nguyện đăng ký cho con em tham dự các lớp học bơi trong dịp
hè.
Tăng cường giáo dục, định hướng cho học sinh ý thức lựa chọn các nội
dung khi sử dụng Internet theo hướng lành mạnh, bổ ích.
Bố trí cán bộ mở cửa thư viện cho học sinh vào đọc sách, báo, tài liệu...

Hiệu trưởng các nhà trường lập kế hoạch ôn tập văn hoá trong dịp hè cho
những học sinh có nguyện vọng được phụ đạo hoặc bồi dưỡng kiến thức. Quan
tâm tới đối tượng học sinh yếu, kém và chịu trách nhiệm quản lý hoạt động dạy
thêm, học thêm của đơn vị mình theo đúng Quy định về dạy thêm, học thêm.
Các đơn vị tổ chức ôn tập văn hoá cho học sinh trên cơ sở tự nguyện,
không được ép buộc học sinh học thêm trong dịp hè dưới bất kỳ hình thức nào.
Không tổ chức dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi, kiểm tra, khảo
sát để xếp lớp năm học 2019-2020.
* Đối với cấp học mầm non: Hiệu trưởng các trường Mầm non khi xây
dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè cần đảm bảo nguyên tắc: Phụ huynh có con
đang học tại trường muốn gửi con trong hè phải có đơn tự nguyện xin học hè.
Nhà trường tùy theo điều kiện cụ thể về đội ngũ giáo viên, nhân viên, cơ sở vật
chất của đơn vị mình để xem xét việc tổ chức hoạt động hè. Các trường chỉ tổ
chức hoạt động hè khi đã báo cáo kế hoạch và được sự đồng ý của phòng Giáo
dục và Đào tạo. Các trường cân sắp xếp giảm bớt số trẻ/lớp.
Cần quan tâm đến chế độ đãi ngộ đối với giáo viên đi làm hè và bố trí
luân phiên cho giáo viên được nghỉ hè.
*Đôi với cấp học còn lại: tuyệt đối không tổ chức ôn tập văn hóa hè
cho học sinh.
5. Hoạt động xã hội, lao động công ích
Phối hợp với địa phương tổ chức cho học sinh tham gia giữ gìn môi
trường xanh - sạch - đẹp; tích cực tham gia các chiến dịch như mùa hè xanh ,
làm sạch vệ sinh môi trường tại địa phương, tham gia vệ sinh trường, lớp chuẩn
bị cho năm học mới.
III. TỔ CHỨC THỤC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
Triển khai Kế hoạch hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo.
Tố chức quán triệt nội dung kế hoạch của Sở tới hiệu trưởng, cán bộ, giáo
viên nhà trường và cha mẹ học sinh trước khi nghỉ hè. Tổ chức kiểm tra nắm bắt
3

*

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

tình hình hoạt động của các đơn vị.
Phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể, nhất là với Tỉnh đoàn để tổ
chức các hoạt động hè cho học sinh.
2. Phòng GDĐT các huyện/ thị xã/ thành phố và các cơ sở giáo dục trực
thuộc Sở
Chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động hè tới cán bộ, giáo
viên, học sinh và phụ huynh. Chịu trách nhiệm quản lý tổ chức hoạt động hè an
toàn, lành mạnh, hiệu quả.
Phối hợp với Đoàn cơ sở, chính quyền địa phương để Tổ chức sinh hoạt,
giao lưu trong về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi
dân gian ...
Tiếp tục triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán
bộ quản lý gắn với việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học
sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Thường xuyên mở cửa trường đến học sinh đến sinh hoạt và vui chơi.
Trên dây là Kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh toàn tỉnh năm
2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo./.
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- Các phòng CM, NV (p/h);
- Website Sở;
- Lưu: VT. VP.TiếnNX.

4

