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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh
Năm học 2019 – 2020
I. Mục đích yêu cầu:
- Hoạt động ngoài giờ lên lớp (HĐNGLL) là một hoạt động gắn liền với hoạt động
dạy và học, nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn diện.
- Hướng học sinh vào các hoạt động tập thể có tổ chức, có mục đích giáo dục cụ
thể.
- Các hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ
năng giáo dục nhân cách cho học sinh.
- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ, dạy lồng ghép các nội dung giáo dục pháp luật
cho học sinh như giáo dục ATGT, Luật chăm sóc, giáo dục trẻ em, Sức khoẻ và đinh
dưỡng học đường, ... Chú trọng các hoạt động Đoàn, Đội thông qua đó giáo dục toàn
diện, đức, trí, thể, mỹ, KNS cho học sinh.
- Nội dung các hoạt động ngoài giờ lên lớp phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học
sinh tiểu học, phù hợp với thuần phong mỹ tục người Việt.
II. Đặc điểm tình hình:
1. Thuận lợi:
- Nhà trường luôn nhận được sự chỉ đạo và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và
của phụ huynh học sinh.
- Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, giáo viên tổng phụ trách, các giáo viên
chủ nhiệm đều nhiệt t nh, năng động trong việc h trợ cho các hoạt động giáo dục
NGLL.
- Học sinh chăm ngoan, lễ phép với thầy cô giáo và người lớn tuổi.
- Có một môi trường học tập và giáo dục tốt như phòng học, các phòng chức năng,
sân chơi, bãi tập cho các em học sinh.
2. Khó khăn:
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Còn một số em học sinh có chưa tích cực tham gia các hoạt động, các em còn
chưa thực sự tự tin, nhút nhát, khả năng giao tiếp chưa tốt, thiếu trải nghiệm trong
cuộc sống.
III. Nội dung và giải pháp:
1. Thành lập ban chỉ đạo:
HỌ VÀ TÊN

TT

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân

Phó hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Ông Phạm Công Nhựt

Phó hiệu trưởng

Phó ban TT

3

Ông Nguyễn Thành Nhả

Tổng phụ trách Đội

Phó ban

4

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chủ tịch Công Đoàn

Thành viên

5

Bà Lê Thị Hà Trân

Bí Thư Đoàn

Thành viên

6

Bà Phạm Thị Huế

Giáo viên + TBTTND

Thành viên

2. Nội dung và các giải pháp
2.1. Tuyên truyền chống hiện tượng nghỉ học, bỏ học:
- Tổ chức tốt tuyên truyền lễ khai giảng năm học mới và ngày toàn dân đưa trẻ đến
trường.
- Phối hợp “Gia đ nh – Nhà trường – Xã hội” cùng giáo dục, chăm lo học sinh.
- Củng cố, duy tr thực hiện tốt các nề nếp, kỷ cương trong học tập và những qui định
chung của nhà trường.
- Học sinh chấp hành và thực hiện tốt các nhiệm vụ học sinh, chấp hành nội qui của
trường, của lớp.
2.2. Công tác giáo dục đạo đức, thực hiện nếp sống văn minh:
- Thông qua các tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp thực hiện đầy đủ các chủ điểm
tháng nhằm giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy; “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Kĩ năng sống”, “Sử dụng tiết kiệm điện, nước”,
“Mười điều văn minh trong giao tiếp của học sinh”,…
- Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh giáo dục tư tưởng, đạo đức, nếp sống văn minh
cho học sinh trong nhà trường.
- Phát huy và xây dựng tốt các nề nếp kỉ cương trong nhà trường, nâng cao vai trò tự
quản của học sinh trong từng tiết học ở từng lớp nhằm góp phần xây dựng môi trường
giáo dục lành mạnh.
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- Tổ chức tốt các tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần và tiết sinh hoạt lớp cuối tuần.
- Thường xuyên giáo dục cho học sinh về trật tự an toàn giao thông, về phòng chống
tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại t nh dục, phòng chống bạo lực học đường,
các bệnh thông thường, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức thông qua t nh h nh thời
sự, phòng chống tệ nạn xã hội, trò chơi điện tử,…
- Theo dõi, nắm cụ thể các trường hợp học sinh cá biệt của từng khối lớp để có kế
hoạch giúp đỡ và giáo dục tốt.
- Thực hiện đủ việc sinh hoạt theo các chủ đề, chủ điểm quy định cho m i tháng.
- Tham gia các hoạt động chính trị tại địa phương như: chăm sóc, thăm hỏi, động
viên các gia đ nh có công cách mạng, người già neo đơn, các em nhỏ gặp hoàn cảnh
khó khăn,... tham gia các đợt quyên góp, chương tr nh từ thiện do các cấp tổ chức.
- Chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa trong nhà trường trên cơ sở phát huy tốt vai
trò của đội tự quản, vai trò của các ban cán sự lớp, ban chỉ huy liên chi đội.
- Tổ chức tuyên truyền pháp luật thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, các tiết sinh
hoạt chủ nhiệm và bằng các phương tiện truyền thông trong nhà trường.
- Tổ chức cho học sinh học tập, nắm bắt và phát huy giá trị di tích văn hóa, lịch sử
địa phương qua việc tham quan khu di tích Láng Le – Bàu Cò, chăm sóc bia tưởng
niệm xã Vĩnh Lộc A - bia tưởng niệm khu dân công hỏa tuyến.
- Tiếp tục tổ chức các hoạt động để thực hiện tốt các nội dung của phong trào “Xây
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục & Đào tạo phát động.
2.3. Vận dụng phương tiện dạy học hiện đại vào trong các tiết hoạt động ngoại
khóa:
Khai thác tối đa tiềm năng về cơ sở vật chất của nhà trường đặc biệt là các phương
tiện thiết bị mới để học sinh nhanh chóng làm quen như sử dụng hệ thống âm thanh,
băng đĩa, ti vi, máy chiếu,… trong các hoạt động ngoại khóa.
2.4. Hoạt động về văn hóa, nghệ thuật.
- Tổ chức và tham gia các hội thi mang tính giáo dục về chiều sâu như: Hội thi “T m
hiểu An toàn giao thông”; thi t m hiểu về lịch sử địa phương nhân ngày thành lập
Quân đội nhân dân Việt Nam,… Với mục tiêu bồi dưỡng và làm phong phú thêm về
tinh thần, đưa cái đẹp vào cuộc sống, biết thưởng thức cái đẹp, hành động đẹp.
- Khuyến khích và tạo điều kiện cho học sinh tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ
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ở trường học (câu lạc bộ cờ tướng, đá cầu, bóng đá, điền kinh, bơi lội, võ thuật, tiếng
hát dân ca, mỹ thuật, …).
2.5. Lao động vệ sinh.
- Giáo dục học sinh có ý thức giữ vệ sinh trường, lớp sạch sẽ. Tổ chức cho học sinh
trải nghiệm như: Tham gia dọn vệ sinh trường 1 lần/ tháng/ lớp để giúp các em biết
quét dọn, rèn ý thức giữ g n vệ sinh trường lớp.
- Giáo dục học sinh biết vệ sinh cá nhân, giữ g n vệ sinh nơi m nh ở, bảo vệ môi
trường xanh – sạch – đẹp.
- Tổ chức cho các em học sinh tham gia các hoạt động học tập Mĩ thuật theo phương
pháp mới, tham gia ngày hội tái chế những vật dụng từ vỏ chai nhựa, giấy b a cứng, từ
vật liệu phế thải trong sinh hoạt hằng ngày để làm các phương tiện học tập, đồ chơi.
2.6. Giáo dục thể chất - giáo dục thẫm mĩ và nghệ thuật.
a. Giáo dục thể chất:
- Thực hiện đầy đủ các tiết dạy thể dục chính khoá các khối lớp, xây dựng tốt nề nếp
thể dục đầu giờ, giữa giờ. Thường xuyên rèn luyện thể lực và giáo dục đạo đức, lối
sống văn minh, lành mạnh cho học sinh và không bị ảnh hưởng bởi các tệ nạn xã hội.
- Tổ chức các câu lạc bộ năng khiếu về thể dục thể thao, võ thuật,…; tiến hành bồi
dưỡng, tập luyện thường xuyên như: đội điền kinh, cờ tướng, bóng đá, bơi lội, võ cổ
truyền.
- Tổ chức cho học sinh tham gia các cuộc thi, các cuộc giao lưu do trường và cấp
trên tổ chức.
b. Giáo dục thẩm mĩ và nghệ thuật.
- Thành lập CLB Âm nhạc, Mỹ thuật đối với học sinh có năng khiếu ở các lớp.
- Tổ chức tốt việc thực hiện lồng ghép các nội dung giáo dục tích hợp như bảo vệ
môi trường, giáo dục KNS, giáo dục ngoại khoá, giáo dục tích hợp qua các môn đạo
đức, tự nhiên xã hội, khoa học, … .
- Tổ chức các hoạt động phong trào văn nghệ, làm báo tường, kết hoa, làm đèn trung
thu, làm thiệp,… nhân các ngày lễ lớn: 20/11; 8/3, 26/3, tết Trung thu,...
- Xây dựng cho học sinh nhận thức đúng về cái đẹp phù hợp với lứa tuổi học sinh,
đồng phục chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng,…
2.7. Các hoạt động Đội:
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- Thành lập các CLB như: Đội nghi thức, đội Sao đỏ, múa hát tập thể, đội tuyên
truyền ATGT, trên cơ sở rèn luyện theo các chương tr nh hoạt động đội.
- Tổ chức các hội thi và nhiều sân chơi để kích thích hoạt động của các nhóm này.
- Tham gia tốt các phong trào do địa phương, ngành, Hội đồng Đội tổ chức.
3. Chỉ tiêu: 100% Chi đội, Chi sao thực hiện tốt; Liên đội xuất sắc cấp Huyện.
IV. Kế hoạch cụ thể hằng tháng
Thời gian,

Nội dung

chủ đề

* Tổ chức sinh hoạt dưới cờ chủ điểm ngày 2/9.
- Tổ chức ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.
- Học sinh dự lễ khai giảng năm học 2019 – 2020.
- Học sinh học nội quy và nhiệm vụ năm học mới.
- Giới thiệu truyền thống của trường cho học sinh.
- Ổn định nề nếp, nội quy trường, lớp.
- Thực hiện trang trí lớp.
- Tổ chức Ngày hội đọc sách.
- Tổ chức Vui hội trăng rằm.
Tháng 9/2019
Mái trường
thân yêu

- Giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, ATGT, 10 điều văn
minh trong giao tiếp của học sinh; các kỹ năng sống như: vệ sinh lớp học
– sân trường, vệ sinh cá nhân; bỏ rác đúng nơi quy định; thực hiện phân
loại rác thải, thực hiện an toàn thực phẩm (ăn chín, không ăn quà vặt,
…); ứng xử có văn hóa, biết kính trọng người lớn tuổi; phòng chống tai
nạn thương tích, phòng chống xâm hại, bạo lực học đường và các bệnh
thường gặp như bệnh về đường tiêu hóa, đau mắt đỏ, cảm nóng, cảm
lạnh, sốt xuất huyết, tay chân miệng…
- Phát động phong trào Vở sạch – Chữ đẹp.
- Tham gia tốt các hoạt động, phong trào do các cấp tổ chức.
- Tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện tốt ATGT.
- Thành lập đội nghi thức, đội Sao Đỏ, đội tự quản…
- Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng.
* Sinh hoạt chủ điểm và giáo dục ý nghĩa ngày 15/10 (ngày thành lập Hội
liên hiệp Thanh niên Việt Nam). Ngày 20/10 (Ngày Phụ nữ Việt Nam)
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- Tiếp tục ổn định nề nếp, nội quy trường lớp.
Tháng

- Phát động phong trào xây dựng tủ sách lớp em.

10/2019

- Tiếp tục giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, ATGT, 10

Vòng tay

điều văn minh trong giao tiếp của học sinh; các kỹ năng sống như: vệ sinh

bè bạn

lớp học, vệ sinh cá nhân, sân trường; bỏ rác đúng nơi quy định; thực hiện
an toàn thực phẩm; ứng xử có văn hóa, biết kính trọng người già; phòng
chống tai nạn thường gặp, phòng chống xâm hại.
- Phát động các phong trào như: Người tốt việc tốt; giữ vở sạch, rèn chữ
viết đẹp; đôi bạn cùng tiến.
- Hướng dẫn học sinh múa hát tập thể, vui chơi và đọc sách giữa giờ.
- Tổ chức hát chào mừng 15/10 và 20/10, làm thiệp tặng mẹ, đố vui để
học theo lớp.
- Phát động phong trào Nụ cười hồng.
- Tham gia tốt các hoạt động, phong trào do các cấp tổ chức.
* Tổ chức sinh hoạt chủ điểm 20/11 ( Ngày Nhà giáo Việt Nam).
- Tiếp tục duy tr sĩ số, nề nếp, nội quy trường lớp.
- Tiếp tục giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, ATGT; các
kỹ năng sống như: vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân, sân trường; tiết kiệm

Tháng
11/2019
Biết ơn
thầy cô giáo

nước, bỏ rác đúng nơi quy định; ứng xử có văn hóa, biết kính trọng thầy
cô giáo; phòng chống tai nạn thương tích và các bệnh về khi đổi mùa,…
- Duy trì các phong trào hoa chăm ngoan- học giỏi; giữ vở sạch, rèn chữ
viết đẹp; đôi bạn học tốt, đôi bạn cùng tiến,….
- Tổ chức cho học sinh vẽ tranh về chủ đề “Thầy cô giáo”.
- Tổ chức văn nghệ hát về thầy cô giáo.
- Tiếp tục Phát động phong trào Nụ cười hồng.
- Tổ chức cho học sinh múa hát tập thể, vui chơi và đọc sách giữa giờ.
- Giới thiệu về truyền thống Nhà giáo Việt Nam.

Tháng
12/2019
Uống nước
nhớ nguồn

* Tổ chức sinh hoạt chủ điểm 22/12 (Ngày Thành lập QĐNDVN).
- Tổ chức cho các chi đội chăm sóc bia tưởng niệm và thắp hương viếng
mộ các liệt sĩ tại miếu Văn công, khu di tích.
- Tiếp tục giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, ATGT, 10
điều văn minh trong giao tiếp của học sinh; các kỹ năng sống như: vệ
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sinh lớp học, vệ sinh cá nhân, không chơi các trò chơi nguy hiểm,...
- Duy trì các phong trào hoa học giỏi – chăm ngoan; giữ vở sạch, rèn chữ
viết đẹp; đôi bạn học tốt, đôi bạn cùng tiến.
- Tiếp tục Phát động phong trào Nụ cười hồng.
- Tổ chức cho học sinh múa hát tập thể, vui chơi và đọc sách giữa giờ.
- Giáo dục học sinh tham gia thi kiểm tra cuối kỳ I nghiêm túc.
- Tổ chức thi kể chuyện về anh bộ đội, giáo dục học sinh lịch sử địa
phương.
* Tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm: Ngày Tết quê em.
- Tiếp tục duy tr sĩ số, nề nếp, nội quy trường lớp.
- Tiếp tục giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, ATGT; bỏ
rác đúng nơi quy định; thực hiện an toàn thực phẩm (ăn uống hợp vệ sinh,
không ăn quà vặt…); ứng xử có văn hóa, biết kính trọng người lớn tuổi;
Tháng 1/2020
Ngày Tết
quê em

phòng chống tai nạn thương tích và các bệnh thường gặp về mùa lạnh,…
- Duy trì các phong trào; giữ vở sạch, rèn chữ viết đẹp; đôi bạn cùng tiến.
- Tiếp tục Phát động phong trào Nụ cười hồng.
- Tổ chức cho học sinh múa hát tập thể, vui chơi và đọc sách giữa giờ.
- Tổ chức cho HS t m hiểu “Phong tục ngày Tết quê em” về truyền thống,
các phong tục tập quán tốt đẹp, các trò chơi dân gian của địa phương.
- Tổ chức Ngày hội xuân.
- Tổ chức thi văn nghệ mừng Xuân.
- Tổ chức Hội thi “Nét vẽ xanh”.
* Sinh hoạt chủ điểm 3/2 ( Ngày Thành lập Đảng CSVN).
- Giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy.
- Giáo dục học sinh vui đón Tết lành mạnh.

Tháng 2/2020 - Tiếp tục giáo dục học sinh thực hiện tốt ATGT; các kỹ năng sống như:
Em yêu

vệ sinh lớp học, vệ sinh cá nhân, sân trường; bỏ rác đúng nơi quy định;

Tổ quốc

ứng xử có văn hóa, biết kính trọng người lớn tuổi; biết đề phòng các t nh

Việt Nam

huống xấu có thể xẩy ra: bị xâm hại, lợi dụng,....
- Duy tr các phong trào hoa điểm giỏi; giữ vở sạch, rèn chữ viết đẹp;
nhóm bạn học tốt, đôi bạn cùng tiến.
- Tổ chức cho học sinh vẽ tranh về chủ đề “Quê hương em”.
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- Tiếp tục Phát động phong trào Nụ cười hồng.
- Tổ chức cho học sinh múa hát tập thể, vui chơi và đọc sách giữa giờ.
- Tham gia tốt các hoạt động, phong trào do các cấp tổ chức.
* Sinh hoạt chủ điểm ngày 8/3 và ngày 26/3.
- Sinh hoạt hát mừng ngày 8/3 và 26/3.
- Tiếp tục giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, ATGT, 10
điều văn minh trong giao tiếp của học sinh; các kỹ năng sống như: vệ sinh
lớp học, vệ sinh cá nhân, sân trường; bỏ rác đúng nơi quy định; thực hiện
Tháng 3/2020 an toàn thực phẩm; ứng xử có văn hóa, biết kính trọng người lớn tuổi;
Yêu quý mẹ
và cô giáo

phòng chống tai nạn thương tích và các bệnh thường gặp, bệnh tay chân
miệng, bệnh sốt xuất huyết…
- Duy trì các phong trào hoa chăm ngoan – học giỏi; giữ vở sạch, rèn chữ
viết đẹp; đôi bạn cùng tiến.
- Tiếp tục Phát động phong trào Nụ cười hồng.
- Tổ chức cho học sinh vẽ tranh tặng bà, tặng mẹ; làm thiệp tặng thầy cô.
- Tham gia tốt các hoạt động, phong trào do các cấp tổ chức.
* Sinh hoạt chủ điểm về ngày 30/4.
- Tổ chức văn nghệ ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước và mừng ngày đất
nước hoàn toàn giải phóng.
- Giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy.
- Tiếp tục duy tr sĩ số, nề nếp, nội quy trường lớp.
- Tổ chức sinh hoạt sao thường kỳ.
- Tiếp tục Phát động phong trào Nụ cười hồng.

Tháng 4/2020 - Tiếp tục giáo dục học sinh thực hiện tốt ATGT, 10 điều văn minh trong
Hòa bình
giao tiếp của học sinh; trồng và chăm sóc cây xanh, bồn hoa trong nhà
và

trường; an toàn thực phẩm; ứng xử có văn hóa, biết kính trọng người lớn

hữu nghị

tuổi; phòng chống tai nạn về đuối nước và các bệnh thường gặp, bệnh sốt
xuất huyết,…
- Duy trì các phong trào hoa chăm ngoan – học giỏi; giữ vở sạch, rèn chữ
viết đẹp; đôi bạn cùng tiến, nhóm học ở nhà.

Tháng 5/2020 * Tổ chức sinh hoạt chủ điểm ngày 19/5.
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Bác Hồ

- Tổ chức t m hiểu, kể chuyện, hát múa ca ngợi về Bác Hồ, về Đội TNTP

kính yêu

Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục duy tr sĩ số, nề nếp, nội quy trường lớp.
- Tổ chức sinh hoạt sao thường kỳ.
- Tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ và kết nạp đội viên.
- Tiếp tục giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, ATGT, 10
điều văn minh trong giao tiếp của học sinh; trồng và chăm sóc cây xanh,
bồn hoa trong nhà trường; các kỹ năng sống như: vệ sinh lớp học, vệ sinh
cá nhân, sân trường; bỏ rác đúng nơi quy định; thực hiện an toàn thực
phẩm; ứng xử có văn hóa, biết kính trọng người lớn tuổi; phòng chống tai
nạn thương tích và các bệnh thường gặp về mùa hè...
- Duy trì các phong trào hoa chăm ngoan – học giỏi; giữ vở sạch, rèn chữ
viết đẹp; đôi bạn học tốt.
- Tổ chức cho học sinh múa hát tập thể, vui chơi và đọc sách, báo.
- Tiếp tục Phát động phong trào Nụ cười hồng.
- Giáo dục học sinh tham gia kiểm tra định k cuối năm nghiêm túc.

Trên đây là kế hoạch tổ chức HĐGDNGLL năm học 2019 – 2020 của trường
Tiểu học Trần Quốc Toản. Yêu cầu giáo viên Tổng phụ trách Đội phối hợp với các tổ
chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy bộ môn trong nhà trường thực hiện
nghiêm túc để hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.
Phó hiệu trưởng

Nơi nhận :
- Các tổ chuyên môn;
- Giáo viên;
- Lưu VT.

Nguyễn Thị Thanh Xuân
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