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Thành phố, Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
HÈ 2020
Thực hiện Kế hoạch số 2202/KH-GDĐT-CTTT ngày 15 tháng 07 năm 2020 của Sở
giáo dục và đào tạo TP Hồ Chí Minh về việc tổ chức hoạt động hè năm 2020;
Thực hiện Kế hoạch số 2996/KH-UBND ngày 09 tháng 07 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân huyện Hóc Môn về việc tổ chức hoạt động hè năm 2020;
Nhằm đẩy mạnh công tác chăm lo và tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi giải trí
cho giáo viên, học sinh trong hè năm 2020, trường THPT Bà Điểm xây dựng kế hoạch tổ
chức hoạt động hè năm 2020, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
- Nhằm tăng cường giáo dục toàn diện cho học sinh, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh,
thiết thực cho các em học sinh trong dịp hè; giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao ý
thức, trách nhiệm “Uống nước nhớ nguồn” của hoc sinh với bản thân, gia đình và xã hội.
- Tạo môi trường cho học sinh, giáo viên trẻ tham gia tự rèn luyện, nâng cao bản lĩnh,
kỹ năng thực hành xã hội của bản thân; tìm hiểu giao lưu, học tập kinh nghiệm trong cuộc
sống và trong công tác.
- Các hoạt động phải được xây dựng bằng kế hoạch cụ thể, chi tiết, khả thi; tổ chức
thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thu hút được sự tham gia đông đảo của học sinh, sự hưởng
ứng nhiệt tình của phụ huynh học sinh và tạo hiệu ứng cho toàn xã hội.
-

Tiếp tục góp phần tham gia thực hiện chủ đề hè năm 2020 của Huyện và Thành phố:

II. CHỦ ĐỀ - ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN
1. Chủ đề “Hè vui, khỏe, bổ ích”.
2. Đối tượng
2.1. Đối tượng tham gia:
- Cán bộ GV-NV trường THPT Bà Điểm
- Học sinh năm học 2019 - 20120
2.2. Tập thể, cá nhân thực hiện công tác chăm lo cho thiếu niên - nhi đồng:
- Tập thể đội ngũ giáo viên – nhân viên nhà trường.
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- Đoàn trường và chiến sĩ hoa phượng đỏ của trường THPT Bà Điểm.
3. Thời gian tổ chức hoạt động hè: từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 16 tháng 8 năm 2020.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ TRONG HỌC SINH
1. Tổ chức thành lập đội hình tham gia chiến dịch “Hoa phượng đỏ” lần thứ 15 năm
2020.
Khẩu hiệu: “Tự hào 15 mùa hoa chiến dịch trải nghiệm và trưởng thành”
- Thời gian: từ ngày 19/7/2020 đến 16/8/2020.
- Lễ ra quân: 19/7/2020 (Chủ nhật)
- Địa bàn: Đoàn trường THPT Bà Điểm phối hợp với Đoàn xã Bà Điểm và Đoàn xã
Xuân Thới Thượng tổ chức các hoạt động chủ yếu tại trường THPT Bà Điểm và các trường
tiểu học, THCS trên địa bà xã Bà Điểm và xã Xuân Thới Đông.
- Đối tượng: Học sinh trường THPT Bà Điểm, cán bộ, giáo viên trẻ trường THPT Bà
Điểm.
- Số lượng: dự kiến 100 chiến sĩ tham gia
- Nội dung hoạt động: theo kế hoạch riêng
2. Tổ chức rèn luyện trong hè cho học sinh có hạnh kiểm yếu
Thời gian: 19/7/2020 đến 16/08/2020.
Địa điểm: trường THPT Bà Điểm
Nội dung: học sinh có kết quả xếp loai hạnh kiểm yếu trong năm học sẽ phải lên
trường rèn luyện với các công việc sau:
- Chấp hành mọi sự điều động của nhà trường.
- Rèn luyện về đạo đức, tư tưởng chính trị, pháp luật, nội qui nhà trường (các vấn đề
liên quan đến hạnh kiểm của học sinh).
- Thực hiện các công việc do nhà trường phận công như: rèn luyện lao động, tham
gia các hoạt động hè của đoàn trường.
- Đọc sách tại thư viện của trường.
- Tham gia chiến dịch Hoa phượng đỏ năm 2020.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7g00’ đến 11g00’, buổi chiều từ 13g00’ đến 16g30’.
3. Tổ chức phụ đạo cho học sinh khối 12 thi THPT quốc gia, học sinh khối 10, 11 kiểm
tra lại
Thời gian: 20/7/2020 đến 02/8/2020.
Địa điểm: trường THPT Bà Điểm
Nội dung:
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- Tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia cho học sinh khối 12 năm học 2019 –
2020 có nguy cơ, theo kế hoạch của nhà trường.
- Niêm yết nội dung kiểm tra lại cho học sinh khối 10-11 tại bảng thông báo sảnh
trước. Nhắc nhở thời gian kỳ kiểm tra lại và các cột mốc quan trọng.
- Tổ chức kiểm tra lại, chấm kiểm tra lại, họp xét duyệt kết quả kiểm tra lại và rèn
luyện trong hè như kế hoạch.
4. Công tác giáo dục
4.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống, giáo dục
pháp luật cho thiếu nhi
- Tổ chức cho học sinh tham quan các khu di tích lịch s , văn hóa, bảo tàng (đ c biệt lưu
ý đối với nh ng bảo tàng, di tích mới được khánh thành trên địa bàn thành phố); tổ chức các
hội thi tìm hiểu lịch s , truyền thống của dân tộc, địa phương lồng ghép với hoạt động kỷ
niệm các đợt kỷ niệm, các ngày lễ lớn.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày
Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020): về nguồn đến thăm hỏi mẹ Việt Nam Anh
hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách. Tổ chức thăm hỏi, t ng quà, giúp đỡ
việc nhà cho gia đình thương binh liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách; dọn
dẹp vệ sinh, trồng và chăm sóc cây xanh các khu tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ,…
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh” trong học sinh. Hướng d n học sinh giúp đỡ cha mẹ trong công việc gia
đình vừa sức, giáo dục ý thức tiết kiệm, không lãng phí; cùng tham gia các hoạt động xã hội,
giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị phối hợp,
vận động quyên góp sách giáo khoa cũ t ng cho học sinh nghèo.
- Tổ chức và tham gia các hoạt động giáo dục tình yêu biển đảo quê hương, lòng tự
hào dân tộc cho học sinh.
- Giáo dục học sinh nếp sống văn minh đô thị, ý thức chấp hành pháp luật, phổ biến,
tuyên truyền kiến thức pháp luật như: Luật Giao thông đường bộ, Luật bảo vệ, chăm sóc và
giáo dục trẻ em, quyền và nghĩa vụ của trẻ em, Luật thanh niên,…
4.2. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe, thể
chất cho học sinh
- Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe, thể
chất cho học sinh. Đ t tiêu chí an toàn là yếu tố quan trọng trong công tác tổ chức; đảm bảo
tuyệt đối an toàn cho giáo viên, học sinh, khi tham gia các hoạt động.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả tháng Hành động vì trẻ em năm 2020 với các hoạt
động thiết thực, chăm lo nhiều m t cho nhiếu nhi trên địa bàn.
- Tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, đoàn viên tham gia các hoạt động hè. C học
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sinh tiêu biểu, xuất sắc tham gia trại “Rèn luyện – Hè 2020”.
- Phân công cá nhân, đoàn thể phụ trách phối hợp với Ban ch đạo sinh hoạt hè địa
phương mở cổng trường và thư viện, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh vui chơi, sinh hoạt
hè tại trường trên cơ sở phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và bảo quản cơ sở vật chất nhà
trường.
- Tăng cường các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng thực hành công tác xã
hội, tăng cường hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) đội nhóm trong trường học, phát huy tính
sáng tạo các nội dung của CLB học thuật thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, ngoại
khóa.
- Giáo dục học sinh nếp sống văn minh đô thị, ý thức ứng x văn hóa trong trường,
lớp và nơi công cộng; ý thức bảo vệ môi trường, vệ sinh nơi công cộng, giáo dục văn hóa
xếp hàng và kỹ năng sống,…
4.3. Thiếu nhi tham gia hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông, bảo vệ môi trường góp
phần xây dựng thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn
- Tổ chức tuyên truyền giáo dục thay đổi hành vi ứng x với môi trường. Tổ chức các hoạt
động dọn dẹp vệ sinh trường lớp, các hoạt động chăm sóc, tôn tạo bồn hoa, cây xanh trong
khuôn viên nhà trường nhằm tạo cảnh quan thông thoáng, góp phần bảo vệ môi trường.
- Tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh hình thành thói quen tốt cho con em tập luyện
thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe.
- Vận động thiếu nhi và gia đình không xả rác ra đường và kênh rạch, hạn chế s
dụng chất thải nhựa và hướng d n s dụng sản phẩm tái chế, hướng d n thực hành phân loại
rác tại nguồn. Tổ chức ngày hội “Thành phố của em - Thành phố màu xanh” tại các điểm
sinh hoạt hè.
- Tuyên truyền sâu rộng trong cha mẹ học sinh về việc thực hiện nghiêm túc việc đội
nón bảo hiểm cho con em từ 6 tuổi trở lên khi tham gia giao thông.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong học sinh chấp hành nghiêm ch nh luật giao
thông, đ c biệt là trong dịp ngh hè; đồng thời kiên quyết x lý nghiêm các trường hợp học
sinh vi phạm luật giao thông.
4.4. Tăng cường tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc
biệt, thiếu nhi là con em công nhân lao động
- Thực hiện chương trình “Sách trao tay, t ng ngay vé cổng lần 13” Hè 2019 do Sở
Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công viên văn hóa Đầm Sen tổ chức.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động sinh hoạt cho các em thiếu nhi tại các mái ấm, nhà
mở, trung tâm bảo trợ xã hội. Tổ chức 01 hoạt động chăm lo cho các em thiếu nhi có hoàn
cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
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- Đẩy mạnh công tác tư vấn tâm lý cho học sinh thông qua các hoạt động, các chương
trình nhằm giúp các em chia sẻ, tháo gỡ nh ng khó khăn, vướng mắc.
- Khuyến khích thành lập các nhóm học tập, đôi bạn học tập để cùng kèm c p, hướng
d n, giúp đỡ các học sinh có học lực yếu, kém.
4.5 Tổ chức các hoạt động tình nguyện, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt
động của lực lượng phụ trách thiếu nhi trong hè
Tham gia đầy đủ các ngày hoạt động cao điểm:
+ Ngày 19/7/2020: ngày hoạt động cao điểm “Thiếu nhi Thành phố với các hoạt động
văn hóa và xây dựng văn minh đô thị”;
+ Ngày 26/7/2020: ngày hoạt động cao điểm “Thiếu nhi Thành phố uống nước nhớ
nguồn”;
+ Ngày 02/8/2020” ngày hoạt động cao điểm “Thiếu nhi Thành phố với an toàn giao
thông”;
+ Ngày 16/8/2020: ngày hoạt động cao điểm “Vì đàn em thân yêu”.
5. Hệ thống chỉ tiêu
- Tổ chức 01 cuộc thi về văn hóa, văn nghệ, tìm hiểu kiến thức đời sống, xã hội cho học sinh
trong hè.
- Tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng chống đuối nước cho học sinh.
- Các câu lạc bộ nấu ăn, thể dục thể thao, tiếng anh, niềm tin xanh tổ chức sinh hoạt định kỳ
ít nhất 1 lần/tuần.
- Tổ chức 01 chương trình trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng sống, kỹ năng chấm
xâm hại tình dục cho học sinh.
-Tổ chức 01 hành trình lịch s
- Tổ chức 01 hành trình đến với mái ấm nhà mở.
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ TRONG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (theo
văn bản hướng d n riêng của sở Giáo dục và đào tạo) bao gồm các nội dung sau:
1. Bồi dưỡng về nhận thức tư tưởng chính trị
- Phối hợp Ban Tuyên giáo huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức triển
khai học tập, bồi dưỡng chính trị trong hè cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên theo
hướng d n chung của Ban Tuyên giáo Thành ủy.
- Nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên
tại trường. Đảm bảo công tác an toàn trường học, phòng chống cháy nổ, quản lý tốt tài sản,
cơ sở vật chất của trường.
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- Xây dựng kế hoạch hè của đơn vị, phân công cụ thể từng thành viên trong Ban ch
đạo hè tại trường.
- Phân công lịch trực lãnh đạo của trường để x lý kịp thời các tình huống phát sinh.
2. Bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ
Đối với cán bộ quản lý, giáo viên: tham gia các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường
phổ thông; bồi dưỡng chuyên đề về giảng dạy; bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn; bồi dưỡng
giáo viên chủ nhiệm; bồi dưỡng kiểm tra đánh giá theo hướng đổi mới do sở giáo dục tổ
chức.
3. Tổ chức tham quan, học tập hè trong giáo viên
Nhà trường tổ chức tham quan, học tập trong dịp hè cho đội ngũ CB-GV-CNV theo
quy chế chi tiêu nội bộ: Tham quan học tập tại Đà Lạt dự kiến thời gian tham quan học tâp
trong tháng 8.
4. Tham gia các kỳ thi
- Căn cứ theo công văn triệu tập của Sở Giáo dục và Đào tạo để c cán bộ, giáo viên
tham gia tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm học 2019 – 2020 và kỳ thi tuyển sinh
vào lớp 10 năm học 2020 – 2021.
- Quán triệt cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên tham gia và thực hiện tốt công tác
coi thi, chấm thi theo sự phân công và điều động của ngành.
V. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
Theo ch đạo của Kế hoạch 2002/KH-GDĐT-CTTT của sở Giáo dục và đào tạo
thành phố Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 07 năm 2020 về tổ chức hoạt động hè năm 2020 về
việc tổ chức sinh hoạt hè và hướng d n về thực hiện kinh phí hoạt động trong hè năm 2020
với dự toán kinh phí sinh hoạt hè năm 2020 là 47.000 đồng/01 học sinh x tổng số học sinh
nhà trường.
VI. THÀNH PHẦN BAN CHỈ ĐẠO HÈ VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Theo quyết định và danh sách đính kèm
Trên đây là kế hoạch tổ chức và tham gia hoạt động hè năm 2020 của trường THPT
Bà Điểm./
Nơi nhận
- P.CTTT Sở GDĐT;
- UBND Huyện HM;
- BCĐ Hè Huyện HM;
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Võ Thành Danh
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