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KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG
NĂM HỌC 2019 - 2020
Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Bình Giang về việc chuẩn bị tổ
chức khai giảng năm học 2019 - 2020. Để ngày khai trường thật sự trở thành ngày
hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, đồng thời tạo không khí phấn khởi vào đầu
năm học mới, trường THCS Nhân Quyền xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho ngày
khai giảng năm học 2019 - 2020 với những nội dung sau:
1. Chuẩn bị các điều kiện để bước vào học chính thức.
Triển khai thực hiện tốt công tác huy động học sinh ra lớp. Hướng dẫn học
sinh chuẩn bị đảm bảo đủ sách giáo khoa và các phương tiện dụng cụ thiết yếu
phục vụ học tập của học sinh.
Kiểm tra, tu sửa và hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ năm học
mới; tu sửa cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.
Hoàn thành việc phân công chuyên môn, xây dựng thời khóa biểu; hồ sơ sổ
sách chuyên môn ổn định công tác tổ chức lớp,… bảo đảm phục vụ yêu cầu giảng
dạy, học tập trong trường học.
2. Tổ chức khai giảng năm học 2019 - 2020
2.1. Công tác chuẩn bị
Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng; báo cáo UBND xã Nhân
Quyền, tổ chức tuyên truyền về khai giảng năm học mới 2019 – 2020, treo các
băng rôn tại cổng trường và trong khu vực trường học; Nội dung băng rôn tuyên
truyền: "Nhiệt liệt chào mừng năm học mới 2019 - 2020";
Tổ chức vệ sinh trường lớp, khu vực xung quanh trường sạch sẽ; xây dựng
chương trình, tập luyện văn nghệ, thể thao; múa hát tập thể, trò chơi, trang trí…;
mời lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đại diện lãnh đạo các tổ chức
đoàn thể và Ban đại diện cha mẹ học sinh đến dự khai giảng tại nhà trường.
Nội dung các băng rôn, khẩu hiệu:
+ Típ chữ ở phông chính:
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN

LỄ KHAI GIẢNG
NĂM HỌC 2019 - 2020
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Quyền, ngày 05 tháng 9 năm 2019.
+ Típ chữ ở cổng:
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2019 - 2020
Phân công cụ thể:
- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng: Đ/c Mây.
- Chuẩn bị cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu, trang trí khánh tiết, kê bàn ghế, âm thanh:
Đ/c: Khoáng, Khiêm, Hoàn, Khoa, Hài, Huệ.
- Đ/c Mai mua hoa bàn đại biểu.
- Chuẩn bị giấy mời, mời đại biểu: Đ/c Điệu, Thăng.
- Làm công tác tổ chức, dẫn chương trình trong buổi lễ: Đ/c Doãn.
- Đọc thư của chủ tịch nước: Đ/c Tuyến
- Đọc diễn văn khai giảng, phát động thi đua, đánh trống khai trường: Đ/c Thăng.
- Duyệt nội dung phát biểu cảm tưởng của học sinh: Đ/c Lê Hoa.
- Chuẩn bị nội dung trò chơi dân gian cho học sinh và điều hành: Đ/c Khoáng,
Khoa, Hoàn, Khiêm, Quỳnh Anh, Huệ, Mây cùng các đ/c GVCN.
- Đội phục vụ: Đ/c Hài, Hải, Điệu, Quỳnh Anh.
- Đ/c Điệu chuẩn bị phần quà trao HS có hoàn cảnh khó khăn và HS có thành tích
đạt giải trong Hội thi sáng tạo thanh thiếu niên cấp tỉnh năm học 2018 - 2019.
2.2. Thành phần khách mời.
- Địa phương: Ban thường vụ, trưởng các ban ngành đoàn thể.
- Đại diện CMHS các lớp.
- Doanh nghiệp.
2.3. Tổ chức khai giảng.
- Nhà trường tổ chức khai giảng năm học mới 2019 - 2020 thời gian 7 giờ
ngày 05/9/2019 (Thứ năm).
- Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới gồm 2 phần: phần "Lễ" và phần "Hội", đảm
bảo trang trọng, tiết kiệm, đầy đủ nội dung, ý nghĩa của “Ngày hội toàn dân đưa
trẻ đến trường”.
- Lãnh đạo nhà trường, Ban chấp hành công đoàn, Đoàn thanh niên, đội thiếu niên
xây dựng kịch bản cụ thể tổ chức lễ khai giảng, có các phương án dự phòng trong
trường hợp mất điện, thời tiết bất lợi. Việc phân bố thời gian phần “Lễ” 60 phút,
phần “Hội” 90 phút. Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo các đoàn thể trong nhà trường
kết hợp chặt chẽ trong việc xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện.
Chương trình phần “Lễ khai giảng”:
1. Đón HS đầu cấp
Đ/c Doãn dẫn chương trình, đ/c Mây chuẩn bị nhạc nền, các đ/c GVCN lớp
6 dẫn HS vẫy cờ đi vòng qua khán đài.
2. Văn nghệ
Đ/c Mây chuẩn bị các tiết mục văn nghệ (Khớp nhạc vào chiều 04/9/2019).
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3. Nghi lễ
- Ổn định tổ chức;
- Nghi thức chào cờ;
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Chương trình tặng hoa chúc mừng.
- Đọc thư của Chủ tịch nước;
- Diễn văn khai giảng năm học, phát động đợt thi đua đầu năm học, đánh trống
khai trường.
- Tặng thưởng HS đạt giải trong Hội thi sáng tạo TTNNĐ tỉnh Hải Dương năm học
2018 - 2019.
- Tặng quà học sinh nghèo.
- Đại diện học sinh phát biểu, bày tỏ cảm nghĩ và thể hiện quyết tâm học tập.
- Phát biểu chúc mừng của đại biểu, khách mời (nếu có).
Phần "Hội":
* Tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng năm học mới
- Số lượng tiết mục: 3  5 tiết mục
- Thành phần tham gia: HS các chi đội
- Người phụ trách: cô giáo Nguyễn Thị Huệ, các thầy cô trọng tài và các GVCN
lớp.
* Tổ chức trò chơi dân gian
+ Số lượng trò chơi: 5 trò chơi
a) Nhảy bao tiếp sức: Số lượng tham gia mỗi lớp gồm 2 nam - 3 nữ.
b) Múc bóng bàn: Mỗi lớp gồm 3 nam - 2 nữ.
c) Đua xe đạp chậm: Số lượng tham gia mỗi lớp gồm 1 nam .
d) Nhảy dây: Mỗi lớp 5 HS nữ.
e) Ném vòng cổ chai: Mỗi lớp 2 nam - 2 nữ.
+ Đối tượng tham gia trò chơi:
Toàn thể học sinh trường THCS Nhân Quyền. Mời các đ/c CBGV và đại diện
CMHS cùng tham gia.
Trên đây là kế hoạch chuẩn bị cho khai giảng năm học 2019 - 2020, đề nghị các
đ/c CBGVNV nhà trường nghiên cứu và thực hiện./.
HIỆU TRƯỞNG

Vũ Hồng Thăng
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