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KẾ HOẠCH 

Tổ chức kỉ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 
 

Căn cứ chương trình công tác của PGD&ĐT huyện Bình Giang về việc tổ chức 

các hoạt động kỉ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2018; 

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2018-2019, trường THCS Hồng Khê xây dựng kế 

hoạch tổ chức kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 cụ thể như sau. 

I.Mục đích yêu cầu 

Đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhất là phong trào thi đua 

“Dạy tốt -học tốt” chào mừng 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 trong toàn thể 

CBGV nhân viên và các em học sinh. 

Thông qua việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm thực hiện công tác tuyên truyền 

tôn vinh nghề dạy học, tri ân các nhà giáo, biểu dương các nhà giáo có thành tích xuất 

sắc nhằm phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc trong CBGV học sinh, 

gia đình học sinh và cộng đồng, đồng thời khích lệ tinh thần công tác, lòng yêu nghề 

mến trẻ của các thày cô giáo. Tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua 

trong ngành giáo dục, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học; đồng thời cúng 

là dịp tuyên truyền để nâng cao nhận thức đúng đắn của xã hội về vị trí, vai trò của 

nghề dạy học, về nhà giáo và công cuộc “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào 

tạo” trong giai đoạn hiện nay. 

Tổ chức Lễ kỷ niệm đảm bảo tạo không khí vui tươi phấn khởi, có ý nghĩa giáo 

dục, phù hợp với điều kiện của nhà trường, trên tinh thần tiết kiệm. 

II.Đối tượng 

Đối tượng phát động toàn thể CBGV, nhân viên người lao động và các em học 

sinh. 

Thời gian phát dộng thi đua từ ngày 25 tháng 10 năm 2018 đến hết ngày 

30/11/2018. 

III.Kế hoạch tổ chức các hoạt động cụ thể 

1.Công tác tham mưu 

Tham mưu với Đảng và chính quyền địa phương chỉ đạo các tổ chức đoàn thể 

và nhân dân quan tâm chăm lo cho giáo dục của nhà trường, địa phương, quan tâm 

động viên cả tinh thần và vật chất đối với đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên phục vụ 

giáo dục. Tăng cường đầu tư xây dựng trường lớp khang trang sạch đẹp, cải thiện các 

điều kiện làm việc cho CBGV nhân viên và điều kiện học tập đối với học sinh. Tuyên 

truyền tới toàn thể cha mẹ học sinh quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho các em học tập; 

Chỉ đạo đài truyền thanh của địa phương tuyên truyền về công tác giáo dục và truyền 

thống “tôn sư trọng đạo”, tôn vinh nghề dạy học, tri ân các thày cô giáo. 

2.Đối cán bộ giáo viên, nhân viên 



-Phát động phong trào thi đua “dạy tốt- học tốt” toàn trường; mỗi thày cô tham 

gia hội thi giáo viên giỏi, hội giảng; các tổ chuyên môn mỗi tổ thực hiện ít nhất một 

chuyên đề cấp tổ; GVCN các lớp tổ chức chỉ đạo học sinh vệ sinh trường lớp, trang trí 

lớp học,  giáo dục truyền thống “tôn sư -trọng đạo”, kính trọng các thày cô giáo, có 

hành động thiết thực tri ân với các thày cô. 

-Tích cực tham gia Phong trào thi đua “đổi mới Sáng tạo trong dạy- học” mỗi 

thày cô soạn một giáo án và giảng dạy một tiết theo định hướng phát triển năng lực 

học sinh có chất lượng cao, ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong dạy học. 

-BGH cùng với BCH công đoàn quan tâm chăm lo đời sống động viên CBGV, 

nhân viên tích cực công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức thăm hỏi 

CBGV, nhân viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, ốm đau bệnh tật; Tổ chức gặp mặt 

tri ân các thày cô đã từng công tác tại nhà trường nay nghỉ hưu; thăm hỏi tặng quà đối 

với Hội cựu Giáo chức của địa phương;  

-Mỗi tập thể Tổ chuyên môn, Công đoàn, Đoàn thanh niên có một bài viết 

nhằm tôn vinh nghề dạy học, truyền thống tôn sư trọng đạo, gương người tốt việc tốt 

để tuyên truyền.  

-BGH cùng với BCH công đoàn tổ chức tốt Lễ kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt 

Nam 20/11. 

3.Các hoạt động của học sinh 

-Hưởng ứng tốt phong trào thi đua, mỗi tập thể lớp, mỗi học sinh phấn đấu có 

nhiều điểm tốt, nhiều gương học sinh tiêu biểu nhằm làm nổi bật chất lượng học tập 

qua đợt thi đua này. Tích cực trong học tập rèn luyện đổi mới kiểm tra đánh giá để 

nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 

-Các lớp trang trí lớp, vệ sinh lớp học môi trường sạch đẹp. 

-Mỗi lớp phấn đấu có 2 bài viết có chất lượng cao ca ngợi gương người tốt việc 

tốt, viết về tình bạn trong sáng, về thày cô và mái trường để tri ân các thày cô giáo; 

tham gia đầy đủ giao lưu văn nghệ, TDTT và các trò chơi dân gian tạo không khí tưng 

bừng phấn khởi trong ngày Hội của các thày các cô. 

-Các lớp có nhiều hình thức phong phú sáng tạo tôn vinh nghề dạy học, tri ân 

các thày cô giáo. GVCN cùng với Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh của lớp tham gia 

tích cực hướng dẫn các em thực hiện. 

IV.Tổ chức thực hiện 

Căn cứ kế hoạch các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ chuyên môn 

triển khai có các nội dung thiết thực đạt hiệu quả cao trong đợt thi đua này đối với tập 

thể mình. Chú trọng nội dung thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy học”, các lớp 

GVCN hướng dẫn các em thực hiện tốt phong trào thi đua tạo nên nét nổi bật trong 

học tập rèn luyện có ý nghĩa sâu sắc, tạo được bước chuyển biến về chất lượng giáo 

dục. Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động riêng cho học sinh, 

chuẩn bị nội dung và tổ chức hoạt động của học sinh trong ngày 20/11. Các bài viết 

của CBGV, học sinh hoàn thánh trước ngày 15/11/2018, nộp về đ/c Nga duyệt. 

BGH cùng với BCH công, Ban đại diện HCM học sinh tham mưu với địa 

phương quan tâm chăm lo cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh, các 

thày cô nghỉ hưu. 

Tổ chức Lễ kỉ niệm long trọng có ý nghĩa sâu sắc trong toàn thể CBGV và học 

sinh vào ngày 20/11/2018, tri ân các thày cô đã nghỉ hưu tại nhà trường. 

 

Dự kiến khách mời 



-Khách mời CBGV nghỉ hưu (3 người): cô Đường, cô Hà, cô Thêm 

-Lãnh đạo địa phương, Ban đại diên Hội cha mẹ học sinh. 

 

Dự kiến thời gian tổ chức: 

-Sáng: 7h30- 9h00 ngày 20/11/2018: Tổ chức Lễ kỷ niệm tại trường với học 

sinh. 

Từ 9h30- 10h45 Tổ chức giao lưu nói chuyện truyền thống nhà giáo. 

Từ 11h00 Tổ chức liên hoan chúc mừng các thày cô giáo, CBGV, nhân viên. 

Trên đây là kế hoạch hoạt động kỉ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 

đề nghị toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và các em học sinh nghiêm túc thực hiện. 

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn vướng mắc phản ánh về BGH, BCH Công 

đoàn kịp thời điều chỉnh bổ sung. 

 
Nơi nhận: 

-Lãnh đạo địa phương 

-BGH 

-Các đoàn thể 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Vũ Đình Hoan 

 

 

 


