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SỞ GDĐT KIÊN GIANG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 36/KH-THPT Hòn Đất, ngày 23  tháng  9  năm  2019 
  

KẾ HOẠCH  

Xây dựng trường học “Xanh-Sạch-Đẹp” 

Năm học 2019 – 2020 
 

I. Mục đích, Yêu cầu 

Hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” 

tạo cho học sinh một môi trường học tập và sinh hoạt, vui chơi an toàn thoáng mát 

và sạch sẽ. 

Thông qua phong trào trên nhằm tăng cường, kiện toàn công tác quản lý của 

nhà trường, sự quan tâm của các cấp ban, ngành, chính quyền địa phương, sự phối 

hợp hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nhà trường, góp phần giáo dục nếp sống 

văn minh trong nhà trường. 

Tuyên truyền, giáo dục cho CBGVNV và học sinh đối với việc tạo cảnh 

quan môi trường, đảm bảo trường - lớp luôn “Xanh- Sạch – Đẹp” và an toàn. 

  II. Nội dung và biện pháp thực hiện 

  1. Nội dung 

- Tiếp tục triển khai nâng cao chất lượng từng tiêu chí về xây dựng “Xanh – 

sạch – đẹp”. 

- Kiểm tra việc trang trí lớp, vệ sinh lớp- trường học, VSATTP và sức khỏe 

để đảm bảo an toàn cho HS trong thời gian ở trường (theo kế hoạch kiểm tra nội bộ 

nhà trường đã đề ra trong năm học.) 

- Thực hiện nội dung lồng ghép, tích hợp về giáo dục môi trường trong các 

môn học chính khóa cho các em học sinh. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo 

viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cây xanh 

trong trường- lớp. 

  2. Biện pháp thực hiện và các tiêu chí 

 2.1. Nội dung xanh 

- Trồng và chăm sóc cây bóng mát như: cây bàng lăng, phượng, xà cừ, 

 bàng, …Chú ý trồng cây có tán, bóng mát nhiều, cây không có nhiều sâu, ít rụng 

lá, hoa không chứa chất độc hại và mùi hôi thối,  rễ không phá nền sân trường. 

- Trồng một ít cây cảnh, chậu cảnh (cau, dừa cảnh, mai màng, xương tuế, 

sọp,…). 

- Trồng cỏ: trồng dưới cây bóng mát; chọn cây dễ kiếm và dễ trồng ở địa 

phương. Giao cây trồng, cây cảnh  cho các lớp chăm sóc, bảo vệ sửa sang cắt tỉa 

cây cảnh, chăm tưới thường xuyên, hàng ngày. 

 2.2. Nội dung sạch 

-  Xử lí rác 
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  + Tổ chức tốt hoạt động với chủ đề “Quản lý và xử lý tốt rác thải” nhằm 

hướng dẫn thực hành các hoạt động xử lý rác trong nhà trường như: bỏ rác đúng 

nơi qui định, nhặt rác trên sân trường, gom rác vào giỏ chứa chuyển đến nơi tập kết 

rác để nhân viên đem đổ. . . 

  + Thông qua hoạt động thực hành, từng giáo viên phụ trách lớp giao dục học 

sinh giữ gìn Sạch – Đẹp và qua đó tăng cường giáo dục học sinh ý thức giữ gìn vệ 

sinh trường lớp để góp phần tốt việc giữ gìn và bảo vệ môi trường ngày càng lành 

mạnh. 

-  Hệ thống nước 

+ Nhà trường tiêp tục quản lý tốt hễ thống nước máy hiện có để phục vụ cho 

giáo viên và học sinh. 

+ Tổ chức nấu nước chín và thực hiện bình lọc nước được đặt tại văn phòng, 

phòng truyền thống và thư viện để phục vụ cho giáo viên và học sinh. 

-  Xây dựng nhà vệ sinh 

+ Nhà trường có kê hoạch đảm bảo vệ sinh chung, tổ chức quét dọn ít nhất 2 

lần trong ngày. 

+ Từng giáo viên chủ nhiệm lớp qua các tiết sinh hoạt cuối tuần có chú ý giáo 

dục học sinh thực hiện tốt các hành động giữ vệ sinh để thế hiện được các yếu tô 

về hành vi văn minh, lịch sự trong môi trường giáo dục. 

 2.3. Nội dung đẹp 

- Lớp học trang trí đẹp, 

- Phòng học thoáng mát, có đủ ánh sáng, có đủ bàn ghế giáo viên, học sinh 

và bố trí hợp lý mang tính thẫm mỹ cao. 

-  Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ cơ sở vật chất, không chạy nhảy, viết 

bẩn lên bàn ghế, các bức tường; bảo quản tốt đồ dùng trong lớp và của nhà trường. 

-  Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 

không để xảy ra tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực và tệ nạn xã hội 

trong trường học. 

 2.4. Nội dung an toàn 

 - Về phòng chống cháy nổ 

+ Giáo dục học sinh về ý thức chấp hành nội qui phòng cháy chữa cháy theo 

qui định. 

+ Có trang bị đủ bình chữa cháy và các phương tiện phục vụ chữa cháy cho 

các phòng chức năng và dãy phòng học. 

 - Về chống tai nạn thương tích 

        + Thường xuyên chặt những cây quá cao trong khu vực trường để khỏi bị 

ngã đổ. 

+ Thường xuyên phân công cho bảo vệ sửa chữa những bàn ghế hư hỏng 

đảm bảo an toàn cho học sinh ngồi học. 

+ Trang bị dụng cụ tập thể dục thể thao, loại bỏ những dụng cụ không chắc 

chắn để đảm bảo an toàn cho học sinh sử dụng. 

- Phòng ngừa đánh nhau, bạo lực trong nhà trường 
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+ Hàng tuần giao cho ĐTN giáo dục ý thức các em phải biết nhường nhịn 

không gây gổ đánh nhau. 

+ Giáo viên bộ môn kết hợp với giáo viên phụ trách nhắc nhở học sinh 

không đem các vật bén nhọn nguy hiểm vào trường. 

 - Về phòng ngừa tai nạn giao thông 

+ Hàng tuần ĐTN tuyên truyền giáo dục các em về ý thức thực hiện an toàn 

giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông. Tổ chức các Hội thi về giáo dục 

ATGT. 

+ Trong giờ học phân công bảo vệ trực đóng, mở cửa theo quy định . 

 - Về phòng ngừa đuối nước 

+ Phân công cho giáo viên theo dõi quản lý học sinh ngoài giờ, nhắc nhở 

không cho đi chơi, la cà, tắm sông, ao hồ. 

+ Nhắc nhở học sinh khi đi học qua những nơi cầu ngập phải có người lớn đi 

cùng. 

+ Khuyến khích học sinh tập bơi lội khi có người lớn trông giữ, 

- Trong tiết sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp từng thành viên trong nhà 

trường có quan tâm việc giáo dục học sinh về an toàn thực phẩm như: không mua 

qua bánh hàng rong nhất là các thức ăn, nước uống bày bán trước cổng trường. 

Nên ăn những quà bánh có đăng ký nơi sản xuất và hạn sử dụng. 

III. Tổ chức thực hiện 

- Thành lập Ban chỉ đạo phong trào “Xanh –Sạch – Đẹp” và An toàn. 

- Ban chỉ đạo tổ chức kiểm tra, đánh giá về việc thực hiện giữ gìn trường, lớp 

sạch – đẹp, trồng và chăm sóc cây xanh của từng khối, lớp và các bộ phận trong 

trường học để động viên khen thưởng kịp thời. 

- Thực hiện việc sơ kết, tổng kết đúng thời gian qui định, khen thưởng những 

tập thể, cá nhân có những thành tích tốt và phê bình, góp ý những tập thể, cá nhân 

chưa thực hiện tốt phong trào “Xanh – Sạch –Đẹp” và An toàn đã được phát động 

trong toàn trường. 

 

Trên đây là kế hoạch hoạt động xây dựng nhà trường “Xanh – Sạch – Đẹp” 

năm học 2019 – 2020. Tập thể cán bộ – giáo viên – nhân viên trường THPT Hòn 

Đất quyết tâm nâng chất các tiêu chí Xanh – Sạch – Đẹp đã đạt được; nhà trường 

thông qua kế hoạch này phát động thi đua, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế 

hoạch này ở các lớp và có biểu dương khen thưởng sau mỗi đợt thi đua được phát 

động./. 

 
 

 Nơi nhận:                       KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Sở GD (báo cáo);                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Cán bô, giáo viên, học sinh (thực hiện); 

- Lưu VT.            (Đã kí) 
 

 

                 Phạm Thị Huệ 


