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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 32/KH-THPT Hòn Đất, ngày 14 tháng 9 năm 2019 
 

KẾ HOẠCH 

Thi đua chuyên đề “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” 

năm học 2019 - 2020 

Căn cứ Kế hoạch số 1661/KH-SGDĐT ngày 11/9/2019 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Kiên Giang về tổ chức Thi đua chuyên đề “Xây dựng trường học 

thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2019 - 2020; 

Trường THPT Hòn Đất xây dựng Kế hoạch thi đua chuyên đề “Xây dựng 

trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2019-2020 như sau: 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, CHỦ ĐỀ THI ĐUA: 

1. Mục đích 

- Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường 

để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều 

kiện của địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội. 

- Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập và 

các hoạt động xã hội một cách phù hợp và hiệu quả. 

2. Yêu cầu 

- Tạo điều kiện cho học sinh khi đến trường được an toàn, thân thiện, vui 

vẻ. Tăng cường sự tham gia một cách hứng thú của học sinh trong các hoạt động 

giáo dục trong nhà trường và tại cộng đồng, với thái độ tự giác, chủ động và ý thức 

sáng tạo. 

- Phát huy sự chủ động, sáng tạo của thầy, cô giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới 

phương pháp giáo dục trong điều kiện hội nhập quốc tế. 

- Huy động và tạo điều kiện để có sự tham gia hoạt động đa dạng và phong 

phú của các tổ chức, cá nhân trong việc giáo dục văn hóa, truyền thống lịch sử 

cách mạng cho học sinh. 

- Phong trào thi đua phải đảm bảo tính tự giác, không gây áp lực quá tải 

trong công việc của nhà trường, sát với điều kiện ở cơ sở. 

3. Chủ đề thi đua 

Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THI ĐUA 

1. Nội dung thi đua 

- Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; phòng chống bạo lực học 

đường; 

- Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi 

địa phương, giúp các em tự tin trong học tập; 

- Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; 

- Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh; 
- Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch 

sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương. 
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2. Đối tượng thi đua: 

Tất cả học sinh trường THPT Hòn Đất. 

3. Thời gian thi đua: 

- Trong năm học 2019-2020. 

- Thời gian đăng ký thi đua: Từ ngày 15/9/2019 đến ngày 30/9/2019. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Hội đồng TĐ-KT nhà trường tổ chức theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả 

thực hiện các tiêu chí thi đua và đề xuất khen thưởng nếu thấy đơn vị đạt thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi đua. 

 
Nơi nhận: 
- Sở GD ĐT (đ/k) 

- Hội đồng TĐ_KT (theo dõi) 

- Lưu: VT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã kí) 

 

Phạm Thị Huệ 
 

 

 

 

 


