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KẾ HOẠCH 

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ NĂM HỌC 2020 - 2021 

  

– Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục – Đào tạo Nam 

Định  và của trường THCS Trần Huy Liệu. 

– Căn cứ vào yêu cầu, thực tiễn giảng dạy của nhà trường, kế hoạch tổ chức 

các hoạt động ngoại khoá năm học 2020-2021 

Nhà trường tổ chức buổi hoạt động ngoại khóa tìm hiểu truyền thống nhà 

trường với chủ đề: “Trần Huy Liệu - Mái trường mến yêu”. 

 

I. Mục đích, ý nghĩa 

1. Hoạt động ngoại khoá được tổ chức nhằm giúp học sinh hiểu biết và nhận 

thức sâu sắc hơn về mái trường được mang tên GS - VS  Trần Huy Liệu. 

2. Hoạt động này sẽ góp phần bồi đắp thêm cho học sinh tình yêu quê hương, 

đất nước; nêu cao ý thức, trách nhiệm đối với việc giữ gìn truyền thống, truyền bá 

hình ảnh về nhà  trường  nói riêng; tạo ra một sân chơi bổ ích góp phần tạo hứng thú 

trong học tập và hứng thú tìm hiểu những vấn đề liên quan mái  trường  và các  nhân 

vật lịch sử cho học sinh . 

3. Đây cũng là hoạt động để phát hiện ra những tài năng trong học sinh.Tạo 

sân chơi lành mạnh, giáo dục kỹ năng sống,kỹ năng hợp tác,kỹ năng diễn thuyết góp 

phần giáo  dục, hình thành phẩm chất công dân toàn diện, toàn cầu trong tương lai, 

đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các Tổ chuyên môn khác, các tổ chức đoàn 

thể nhà trường trong việc giáo dục học sinh một cách toàn diện. 

II.Thành phần 

1.Thành phần khách mời 

– Cấp uỷ, Ban giám hiệu nhà trường 

– Chủ trì các đoàn thể 

– Tổ trưởng các tổ chuyên môn 

– Toàn thể giáo viên trong hội đồng sư phạm nhà trường 

2. Đối tượng tham gia:  

- Đối tượng dự thi: Học sinh khối 6  

- Đối  tượng tham dự: Học sinh khối 7; 8; 9 trường THCS Trần Huy Liệu  

 



IV. Chủ đề và nội dung ngoại khóa 

1. Chủ đề: Tìmhiểu truyền thống nhà  trường với chủ đề:  

                   “Trần Huy Liệu - Mái trường mến yêu”   

2.Nội dung 

– Văn nghệ chào mừng: hát, múa về chủ đề nhà trường. 

– Thi hiểu biết về kiến thức liên quan đến truyền thống nhà trường  và cuộc đời 

của GS - VS Trần Huy Liệu  trong học sinh khối 6. 

– Trao giải hoặc tặng quà cho những học sinh xuất sắc  trong cuộc thi hỏi đáp 

nhanh về kiến thức biển đảo. 

V.Hình thức, thời gian, địa điểm và kinh phí tổ chức 

1.Hình thức tổ chức: Hoạt động ngoại khoá sẽ được tổ chức theo hình thức 

tâp trung ngoài sân trường với sự tham gia của giáo viên và học sinh toàn trường . 

2. Thời gian, địa điểm 
– Chương trình ngoại khóa sẽ được tổ chức vào buổi sáng thứ 2, ngày 21 tháng 

9 năm 2020, trong khoảng thời gian 60 phút. 

– Chương trình sẽ được tổ chức tại sân khấu ngoài trời trường THCS Trần  

Huy Liệu. 

3. Dự trù kinh phí. 

            Tên               Nhiệm vụ Dự trù kinh phí 

Đc Trần Thị Thanh Hoa Chỉ đạo chung 130.000 

Đc Trần Văn Biển Chỉ đạo + chuẩn bị cơ sở vật chất  120.000 

Đc Trần Thị Ngọc  Chỉ đạo 120.000 

Đc Trần Thị Lưu Chủ nhiệm + làm nội dung chương 

trình + dẫn chương trình 

200.000 

Đc Phạm Thị Dịu Chủ nhiệm + Làm nội dung  200.000 

Gv chủ nhiệm khối 6 Hướng dẫn hs ( trừ đc lưu) 100.000 x 3 = 300.000 

Gv chủ nhiệm khối khác Quản lớp ( trừ  dịu) 50.000 x 11 = 550.000 

Đc Vũ Thị Thiếu Mai Giám khảo 70.000 

Đc Phạm Ngọc Minh Giám khảo 70. 000 

Đc Phạm Trung Thành Giám khảo 70.000 

Đc Trần Thị Thu Thảo  Chuẩn bị cho nội dung thi và điều 

khiển cổ động viên 

100.000 

Đc Đỗ Thị Tuyết Nhung Điều khiển cổ động viên 50.000đ 

ĐcTrần Thị Huệ  Bí thư đoàn – Tham gia xây dựng 50.000 

Đc Nguyễn Thị Huệ  Kế toán  50.000 

Đc chung thư viện Chuẩn bị tư liệu, Chuẩn bị quà 50.000 

 In phông, in bảng tổ chức  trò  chơi 200.000 

Quà cho hs - Tham gia thi:  

+ Giải nhất  

+ Giải nhì 

- Khán giả 

 

180.000 

120.000 

150.000 

Tổng  2.780.000đ 

 



VI. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

            1. Trưởng Ban tổ chức: 

                - Đồng chí Trần Thị Thanh Hoa  – Hiệu trưởng  

            2. Phó Ban tổ chức: 

               - Đồng chí Trần Văn Biển           –  Phó  hiệu trưởng  

               - Đồng chí Trần Thị Ngọc           –  Phó hiệu trưởng  

              3. Các Ủy viên 

              - Các đồng chí giáo viên chủ nhiệm khối 6 

- Đc Phạm Thị Dịu 

- Đc Trần Thị Lưu 

-Đc Phạm Trung Thành 

-Đc Phạm Ngọc Minh 

- Đc Vũ Thị Thiếu Mai 

- Đc Trần Thị Thu Thảo 

- Đc Trần Thị Huệ  

V. Thể lệ cuộc thi :   Mỗi đội phải trải qua 4 phần thi:  

                                                  + Phần 1: Phần chào hỏi  - 20 điểm    (10phút)     

                                                  + Phần 2 : Hiểu biết         - 100 điểm  (15phút) 

                                                  + Phần 3: Tài năng           - 30 điểm   (15 phút) 

                                                  + Phần 4: Hùng biện        -  50 điểm     (10 phút)  

VI. Tổ chức thực hiện 

1. Tổ trưởng 

– Xây dựng kế hoạch, báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường xin ý kiến chỉ 

đạo về nội dung, thời gian tổ chức và hỗ trợ kinh phí để tổ chức buổi ngoại khóa theo 

kế hoạch. 

– Tranh thủ ý kiến góp ý từ giáo viên chủ nhiệm các lớp, các tổ chuyên môn 

khác, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để kịp thời điều chỉnh nội dung kế 

hoạch. 

– Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng giáo viên trong tổ chuẩn bị nội dung, 

tập luyện và tổ chức chương trình. 

– Kiểm tra, giám sát  và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của 

từng bộ phận. 

2. Tổ viên 

– Tuyên truyền rộng rãi trong học sinh về mục đích, ý nghĩa và chủ đề ngoại 

khóa: qua GVCN các lớp, trên trang web của nhà trường, bảng tin,… 

– Thực hiện tốt các nhiệm vụ được tổ trưởng phân công. 

3. Học sinh 



– Hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và chủ đề buổi ngoại khóa. 

– Chủ động, tích cực tập luyện văn nghệ  có hiệu quả, đúng kế hoạch và tìm 

hiểu kiến thức liên quan đến chủ đề trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng 

internet,… 

– Tham gia buổi ngoại khóa đảm bảo về số lượng và chất lượng. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình ngoại khoá tìm hiểu truyền thống 

nhà trường với  chủ đề “Trần Huy Liệu - Mái trường mến yêu”  của nhóm hoạt động 

ngoại khóa . Đề nghị các đồng chí giáo viên và học sinh khối 6 triển khai thực hiện 

kế hoạch nghiêm túc, có hiệu quả. 

 

Nơi nhận: 

- Các thành viên BTC (thực hiện);  
- Đăng Website trường ; 

- Lưu VT. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Văn Biển 

 


