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KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2018
Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai
Thực hiện Kế hoạch số 1882/KH-SGD&ĐT ngày 21/5/2018 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm học 2018
ngành Giáo dục và đào tạo Hà Nội; Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày
17/5/2018 của UBND quận Hoàng Mai về việc triển khai Tháng hành động vì
trẻ em quận Hoàng Mai năm 2018;
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo
quận Hoàng mai;
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai xây dựng Ke hoạch tổ chức
hoạt động hè cho học sinh năm 2018, với nội dung cụ thề như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẢU
1. Muc đích:
- Nhằm phối hợp vớỉ chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể chính
ưị xã hội trên các địa bàn dân cư nơi học sinh cư trú, tổ chức cho học sinh được
tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi bổ ích;
- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội ừong
việc bảo vê, chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh trong kỳ nghỉ hè năm 2018;
phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em nói chung; phòng, chống bạo lực, xâm hại
ưẻ em ưên môi trường mạng; hạn chế những tác động tiêu cực đến trẻ em trong
tình hình mới;
- Tạo điều kiện cho mọi ưẻ em đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn
cảnh khó khăn và trẻ em cỏ hoàn cảnh đặc biệt có một kỳ nghỉ hè an toàn, vui
tươi và bổ ích. Hạn chế toi đa tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, rơi vào tệ
nạn xã hội, vi phạm pháp luật, trẻ em lao động sớm, lao động nặng nhọc, độc
hại, nguy hiểm và trẻ em bị xâm hại tình dục.
2. Yêu cầu:
- Việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự
nguyện, tăng cường tuyên truyền, vện động khuyến khích các em học sinh tham
gia có sự ủng hộ của cha mẹ học sinh tránh áp đặt; thúc đẩy tính chủ động tích
cực, tự tin của ứẻ em, tăng cường sự tham gia của trẻ em vào các hoạt động của
gia đình, nhà trường và xã hội.

- Khi tổ chức các hoạt động phải đảm bảo an toàn, đạt hiệu quả giáo dục
cao, tạo tâm thế phấn khỏi khi học sinh bước vào năm học mới.
II. NỘI DƯNG HOẠT ĐỘNG
1. Chủ đề: “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới
công nghệ số”
- Các trường học lựa chọn và triền khai thông điệp, khẩu hiệu truyền
thông theo Kế hoạch số 164/KH-ƯBND ngày 17/5/2018 của ƯBND quận
Hoàng Mai, cụ thể:
+ Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ emtrongthế ¿ỏi công nghệ số.
+ Công nghệ số - thông tin và tri thức lành mạnh, an toàn cho trê em phát triển
+ Sử dụng mạng xã hội vì cuộc sống an toàn, lành mạnh củatrẻ em.
+ Lang nghe trẻ em bang trái tim, bảo vệ trê em bằng hành động.
+ Gọi tồng đài bảo vệ quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm
hại trê em.
T Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trê em.
2. Phốỉ hợp bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương
- Các nhà trường chủ động phối hợp cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội
đồng Đội xây dựng kế hoạch và tổ chức bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa
phương và tiếp nhận học sinh trở lại trường học tập sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè.
- Tham mưu Kế hoạch bàn ¿ao và tiếp nhận trẻ em tham gia sinh hoạt hè
giữa nhà trường và địa phương. Phối hợp với Quận đoàn triển khai mẫu phiếu
sinh hoạt hè tại khu dân cư cho thiếu nhi trong thời gian nghỉ hè.
3. Hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức pháp luật
- Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp ngày Thương binh liệt
sỹ 27/7, đặc biệt tiếp tục chăm sóc di tích lịch sử vãn hóa, cách mạng và công
trình ghi công liệt sỹ;
- Phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền phòng
chống tai nạn thương tích cho học sinh, đặc biệt chú ý phòng chống tai nạn đuối
nước, tai nạn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, dịch
bệnh..., tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi
tham gỉa giao thông, phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm mua bán
người, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống xâm hại, lạm dụng tình dục
trẻ em, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp cho học sinh ... xây dựng
phong cách học sinh thủ đô “Văn minh - Thanh lịch”.
- Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, các ban, ngành, đoàn thể,
chính quyền địa phương, phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời đối với những
học sinh chưa ngoan, kiên quyết không để kẻ xấu lợi dụng, rủ rê, lôi kéo học
sinh tham gia vào các tệ nạn xã hội, hoạt động tuyên truyền tôn giáo trái phép và
các hoạt động vi phạm an toàn, đạo đức xã hội;
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- Triền khai Tháng hành động vì ừẻ em năm 2018 với chủ đề “Vì cuộc
sỗng an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số” và theo chỉ
đạo của ƯBND Thành phố.
4. Hoạt động vui chơi, giải trí, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao,
thực hành kỹ năng sống
- Khuyển khích học sinh tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí ờ câu
lạc bộ, thư viện, nhà vãn hoá, sân chơi thể thao... của địa phương, nhà trường
- Căn cứ điều kiện của nhà trường và nguyện vọng của Ban đại diện cha
mẹ học sinh, nhà trường chủ động phối hợp với các trung tâm Yăn hóa - Thông
tin và Thể thao, các tổ chức, cá nhân cỏ đủ điều kiện pháp lý để tổ chức có hiệu
quả các lóp dạy năng khiếu, văn nghệ, thề dục thể thao, kỹ năng sống cho học
sinh.
- Tố chức các hoạt động giao lưu văn hóa, vãn nghệ, thể dục thể thao
trong trường, cụm trường.
- Lựa chọn đưa một số trò chơi dân gian phù họp lứa tuổi học sinh vào các
buổi sinh hoạt.
- Tạo điều kiện lắp đặt “bể bơi thông minh” tại các nhà trường để tổ chức
các lóp dạy bơi nhằm nâng cao kĩ thuật bơi, kỹ năng phòng, tránh tai nạn thương
tích và đuổi nước cho học sinh. Khuyến khích vận động cha mẹ học sinh cho
con em tham dự các lớp học bơi trong dịp hè.
- Tăng cường giáo dục, định hướng cho học sinh ý thức lựa chọn các nội
dụng khi sử dụng Internet theo hướng lành mạnh, bổ ích.
- Bố trí cán bộ mở cửa thư viện, nhà thể chất, sân vận động cho học sinh
vào đọc sách, báo, tài liệu, hoạt động vui chơi, giải trí, tập luyện...
5. Hoạt động ôn tập văn hoá trong hè cho học sinh
- Hiệu trưởng các nhà trường lập kể hoạch ôn tập văn hoá ừong dịp hè
cho những học sinh có nguyện vọng được phụ đạo hoặc bồi dưỡng kiến thức.
Quan tâm tới đối tượng học sinh yếu, kém và chịu trách nhiệm quản lý hoạt
động dạy thêm, học thêm của đơn vị mình theo đúng quy định về dạy thêm, học
thêm của Bộ GD&ĐT, UBND Thành phố.
- Các nhà trường tổ chức ôn tập vãn hoá cho học sinh chỉ được triền khai
sau ngày 01/8/2017 trên cơ sở tự nguyện, không được ép buộc học sinh học
thêm ừong dịp hè dưới bất kỳ hình thức nào. Không tổ chức dạy trước chương
trình, ôn tập, luyện thi, kiểm tra, khảo sát để xếp lớp năm học 2018 - 2019.
6. Hoạt động xã hội, lao động công ích
“ Phối hợp tổ chức cho học sinh tham gia các đội, nhóm Thanh niên tình
nguyện trên địa bàn dân cư do Đoàn Thanh niên địa phương quản lý.
- Phối họp tổ chức cho học sinh tham gia giữ gìn thủ đồ Xanh - Sạch Đẹp, tích cực tham gia phong trào vệ sinh môi trường tại địa phương, thực hiện
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tốt các nội dung về Năm trật tự và văn minh đô thi. Tham gia vệ sinh, tu sửa
trường, lớp chu ân bị cho năm học mới (Đảm bảo nhà trường thường xuyên sạch
sẽ trong những ngày hè).
- Đặc biệt quan tâm tớỉ học sinh gia đình chính sách, học sinh có hoàn
cảnh khó khăn, học sinh chậm tiến, học sinh có năng khiếu.
m. T ố CHỨC THựC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận:
- Tham mưu với UBND Quận thành lập Ban chỉ đạo hoạt động hè; xây
dựng và tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động hè của Ngành theo chỉ
đạo của UBND quận Hoàng Mai và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
- Tham mưu Ke hoạch bàn giao và tiếp nhận trẻ em tham gia sinh hoạt Hè
giữa nhà trường và địa phương ừên toàn Quận. Phối hợp với Quận đoàn triển
khai mẫu phiếu sinh hoạt hè tại khu dân cư cho thiếu nhi trong thời gian nghỉ hè.
- Báo cáo UBND Quận chủ trương của Ngành về việc sử dụng các trường
học làm khu vui chơi cho học sinh trong dịp hè và xây dựng qui chế quản lý phù
hợp.
- Tồ chức quán triệt nội dung Kế hoạch hoạt động hè của Sở, Quận và
ngành Giáo dục tới Hiệu trường các trường MN,TH, THCS; chỉ đạo các trường
học quán triệt nội dung kế hoạch tới cán bộ, giáo viên nhà trường và cha mẹ học
sinh trước khi nghỉ hè. Hướng dẫn các cơ sở, giáo viên, học sỉnh, phụ huynh
tham gia quản lý thiếu nhi, quản lý tốt trẻ em ừong hè, đánh giá sự tham gia hoạt
động cùa các nhà trường. Tổ chức kiềm tra nắm bắt tình hình hoạt động của các
đơn vị.
- Chỉ đạo các trường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền
địa phương tổ chức bàn giao và tiếp nhận học sinh tham gia sinh hoạt hè tại địa
phương; quan tâ m , quản lý, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục học sinh có hoàn cảnh
khó khăn đặc biệt, học sinh có nguy cơ vi phạm pháp luật trong kỳ nghỉ hè.
Thường xuyên mở cửa trường mầm non, nhà thể chất, thư viện, khu vui chơi và
phối hợp với địa phương tổ chức hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động vãn
hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động xã hội, học nghề, lao độna công ích,
tạo điều kiện cho trẻ em vui chơi an toàn.
Tổ chức các hình thức ôn tập vãn hoá phù hợp. Tăng cường tuyên truyền
phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, kỹ năng sống cho trẻ trước khi nghi hè,
giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, pháp luật.
- Chủ ưì phổi hợp với Hội đồng Đội Quận chỉ đạo toàn diện hoạt động Hè
của các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc Quận. Phối hợp với Quận đoàn
lựa chọn và quản lý học sinh cấp THCS tham gia hoạt động hội trại của Quận và
chấm điểm ừại của 14 phường tại hoạt động của Quận.
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- Phối hợp với ƯBND các phường chịu trách nhiệm đưa đón trẻ em tham
gia các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em và hội trại của thiếu nhi quận
Hoàng Mai năm 2018.
- Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành Giáo dục và Đào tạo, Đoàn thanh
niên, Lao động Thương binh và Xã hội, các ban, ngành có liên quan khác tăng
cường rà soát, ngăn ngừa, phát hiện, giải quyết và trợ giúp hiệu quả những
trường họp trẻ em bị ngược đãi, xâm hại, lạm dụng; tập trung giải quyết những
vẩn đề bức xúc còn tồn tại trong thực tế về cồng tác bảo vệ, chăm sóc ừẻ em tại
cơ sờ.
- Phân công cán bộ phụ trách, chỉ đạo theo dõi nắm tình hình hoạt động hè
của các trường MN, TH, THCS thuộc Quận {Theo dõi, đôn đẩc và phụ trách
hoạt động Thảng hành động vì trẻ em, Hè và diễn đàn vì trẻ em phường Mai
Động).
2 Các nhà trường:
- Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động hè của trường. Ban chỉ đạo xây dựng
kế hoạch và triền khai Ke hoạch hoạt động hè của đơn vị tới cán bộ, giáo viên,
học sinh và cha mẹ học sinh trước khi nghĩ hè; phân công cán bộ giáo viên tham
gia quản lý hoạt động hè; chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức hoạt động hè an
toàn, lành mạnh, hiệu quâ.
- Chủ động phổi họp với UBND các phường chịu trách nhiệm đưa đón trẻ
em tham gia các hoạt động Tháng hành động vì ừẻ em và hội trại, của thiểu nhi
quận Hoàng Mai năm 2018; triển khai có hiệu quả Tháng hành động vì trỏ em
năm 2017.
- Phối hợp bàn giao và tiếp nhận trẻ em tham gia sinh hoạt Hè giữa nhà
trường và địa phương. Phối hợp với Quận đoàn triền khai phiếu sinh hoạt hè cho
học sinh và đánh giá việc tham gia sinh hoạt hè của các em sau khỉ kết thúc hè;
quan tâm, quản lý, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục học sinh có hoàn cảnh khó
khăn đặc biệt, học sinh có nguy cơ vi phạm pháp luật trong kỳ nghỉ hè. Thường
xuyên mờ cửa trường mầm non, nhà thể chất, thư viện, khu vui chơi và phối họp
với địa phương tổ chức hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, thể dục thề thao, hoạt động xã hội, học nghề, lao động công ích, tạo điều
kiện cho trẻ em vui chơi an toàn.
Tổ chức các hình thức ôn tập văn hoá phù hợp. Tăng cường tuyên truyền
phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, kỹ năng sống cho trẻ trước khi nghĩ hè,
giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, pháp luật.
- Tham gia Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và diễn đàn ứẻ em
cấp Quận: tổ chức tháng 6/2018.

- Các trường phối hợp với UBND phường lựa chọn, đưa đón trẻ em tham
gia các hoạt động Tháng hành động vì ừẻ em và hội trại của thiếu nhì quận
Hoàng Mai năm 2018.
3. Thời gian thực hiện và chế độ thông tin báo cáo
- Thời gian thực hiện Kể hoạch từ khi học sinh nghỉ hè đến ngày khai năm
học 2018-2019.
- Tháng hành động vì trẻ em được thực hiện từ ngày 01/6/2018 đến ngày
30/6/2018.
- Kế hoạch hoạt động hè của nhà trường gửỉ về Phòng GD&ĐT trước
ngày 30/5/2018; gửi Kế hoạch và hồ sơ đề nghị cấp phép ôn tập văn hoá hè
trước ngày 07/7/2018.
- Các nhà trường gửi Báo cáo tổng kết hoạt động hè về phòng GD&ĐT
qua các tổ nghiệp vụ trước ngày 15/8/2018. Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi Báo
cáo tổng kết hoạt động hè về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Chính trị, tư
tưởng) trước 31/8/2018.
4. Kỉnh phí hoạt động:
- Trích từ nguồn chi ngân sách nhà nước cho công tác giáo dục và đào tạo
năm 2018 của đơn vị.
- Sử dụng kinh phí từ các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
Trong quá trinh triển khai thực hiện nếu xảy ra hiện tượng bất thường, càn
thông báo ngay bằng điện thoại và gửi báo cáo nhanh qua số ĐT: 04.36421785
và qua Email: pgd-hoangmai@hanoiedu.vn để phối hợp giải quyết
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận đề nghị các nhà trường nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:

KT. TRƯỞNG PHÒNG

- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- ƯBND quận Hoàng Mai;
- HĐĐ quận Hoàng Mai;
- Phòng VH-TT quận;
-Phòng LĐ-TBXH quận;
- Đ/c Trưởng phòng GD&ĐT;
- Tổ nghiệp vụ MN,TH,THCS;
- Các trường MN, TH,THCS thuộc quận;
- Cổng thông tin điện quận;
-LưuVT.
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