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KẾ HOẠCH
Triển khai công tác chính trị, tư tưởng, học sinh, giáo dục thể chất và y tế
trường học, quản lý khoa học năm học 2016-2017
Căn cứ Công văn số 1763/SGDĐT-CTTT ngày 20/10/2016 của Sở GD& ĐT
về việc hướng dẫn thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, học sinh, sinh viên, giáo dục
thể chất và y tế trường học, quản lý khoa học năm học 2016-2017;
Trường THPT Khánh Sơn xây dựng kế hoạch công tác chính trị, tư tưởng cho
học sinh năm học 2016 – 2017 cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
Công tác học sinh là một trong những công tác trọng tâm của nhà trường, nhằm
bảo đảm thực hiện mục tiêu đào tạo con người phát triển toàn diện, có đạo đức, trí
thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm
chất và năng lực của công dân; đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ
quốc.
II. Nhiệm vụ
1. Nhiệm vụ chung
- Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII; mỗi CB,
GV, NV viết tay bản đăng ký một trong những nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.
- Tăng cường triển khai đến các đoàn thể, GVCN tổ chức giáo dục chuẩn mực
đạo đức nghề nghiệp cho học sinh phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của
học sinh trong giai đoạn hiện nay.
- Tổ chức thực hiện việc giảng dạy nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh vào các môn học chính khoá và các hoạt động ngoại khoá của năm học
2016- 2017 phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh nhà trường.
- Tiếp tục quán triệt các nội dung đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào
tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế
hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình hành động của
Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
và đào tạo, chú trọng nội dung liên quan tới giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa và hội nhập quốc tế, gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi
trường.
- Nâng cao việc đổi mới phương pháp giáo dục quản lý, học tập và rèn luyện
của học sinh. Thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập và duy trì nghiêm túc các quy
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chế, quy định về công tác học sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo, pháp luật nhà nước và
của Nhà trường.
- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về các quy định pháp luật cơ bản, cần
thiết liên quan tới học sinh; Phổ biến, giáo dục về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn
xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh khi tham
gia giao thông.
- Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển đảo nhằm nâng cao nhận thức
cho học sinh về chủ quyền lãnh thổ Quốc gia, ý thức trách nhiệm công dân trong việc
xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
- Xây dựng và củng cố ban nề quản lý nếp học sinh và chi đoàn các lớp. Phát
huy tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tham gia tốt công tác hè tại địa phương.
- Cán bộ, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập duy trì công tác hướng dẫn theo
dõi học sinh hoạt động ngoại khoá văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, y tế học đường
đảm bảo có đủ sức khoẻ, phục vụ nhiệm vụ học tập và rèn lhuyeenj đạo đức.
2. Nhiệm vụ cụ thể
a. Công tác Tư tưởng- văn hoá
- Giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại địa chỉ
website: http://www.hochiminh.vn tới cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường
để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo Bác; tích cực tham gia Cuộc thi trực
tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần
IV - 2017 tại đại chỉ website của Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn.
- Sử dụng thiết thực và có hiệu quả bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo
đức lối sống dành cho học sinh” trong hoạt động dạy, học và giáo dục. Đảm bảo trang
bị đầy đủ tài liệu cho giáo viên và học sinh.
- Tổ chức hoạt động đối thoại giữa người học với các thầy giáo, cô giáo và lãnh
đạo nhà trường để nắm bắt và xử lý kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người học dự
kiến đầu tháng 12/2016.
- Tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
- Chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục HS.
- Tăng cường công tác tuyên dương, vinh danh các tấm gương học sinh tiêu
biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí
Minh; học sinh nghèo vượt khó.
b. Công tác quản lý học sinh
- Tăng cường các biện pháp phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học,
phòng chống âm mưu kích động, lôi kéo học sinh tham gia các hoạt động vi phạm
pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu
quả công tác quản lý, tuyên truyền giáo dục và phối hợp ngăn chặn hiệu quả tình trạng
học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học. Chủ động đề xuất và thực hiện các
giải pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường, nhất là bạo
lực giữa giáo viên, nhân viên với học sinh, giữa học sinh với học sinh, những xâm hại
trẻ em trong trường học.
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- Thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống
bạo lực gia đình.
- Tham gia Cuộc thi “Giao thông học đường” trong học sinh THPT.
- Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và cơ quan công an trong công
tác bảo đảm an ninh, trật tự trường (Thực hiện Qui chế phối hợp giữa nhà trường và
Công an huyện đã ký kết).
- Triển khai thực hiện Chương trình hành động về phòng chống tác hại của trò
chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh giai đoạn
2016-2020.
- Triển khai các hoạt động giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh trong nhà
trường.
- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ(đảm bảo giảng dạy về công tác này tối thiểu 02 tiết ngoại khóa trong một năm
học đối với giáo dục phổ thông).
c. Công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học
- Duy trì tốt bài tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền và hô
các khẩu ngữ sau khi tập thể dục tập thể theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tổ chức, tham gia các lớp tập huấn phương pháp dạy bơi, cứu đuối, phòng, chống tai
nạn đuối nước cho học sinh.
- Các giáo viên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về
công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học do Sở tổ chức hàng năm.
- Bổ sung thêm kinh phí để xây dựng, bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất đảm bảo tốt
việc tập luyện thể dục, thể thao (trang thiết bị...).
- Tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động thể dục, thể thao của học sinh
trong năm học 2016-2017 theo Kế hoạch của SGD&ĐT.
d. Công tác Y tế trường học
- Phối hợp với TTYT, trạm y tế địa phương tổ chức các hoạt động phòng, chống
các dịch, bệnh, tật trong trường học (cúm A H1N1, cúm AH5N1, cúm AH7N9 và các
chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người, tay chân miệng, sởi, rubella, sốt xuất huyết,
lao, hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do vi rút Corona “Mers-Cov”,
vi rút Zika, nha học đường, mắt học đường, cong vẹo cột sống, sốt rét, giun sán,...) và
các dịch bệnh mới xuất hiện theo các công điện, văn bản chỉ đạo tăng cường công tác
phòng, chống dịch, bệnh do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành. Tham gia tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ y tế trường học.
- Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về công tác y tế trường học; Kế
hoạch hành động phòng, chống HIV/AIDS , tăng cường thực hiện phòng, chống tác
hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành giáo dục; Triển khai Đề án
“Thông tin, truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai
trong trường học giai đoạn 2013 - 2020” theo Quyết định số 329/QĐ-BGDĐT ngày
25/01/2014; Các quy định về hoạt động Chữ Thập đỏ trong trường học theo Thông tư
số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014;
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- Đảm bảo môi trường nhà trường xanh, sạch, đẹp, an toàn; Triển khai thực hiện
công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục học sinh, đảm bảo quyền trẻ em, tạo cơ hội học
tập cho các em học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, học sinh
nghèo...
- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện để tiếp tục đẩy mạnh
công tác hướng dẫn, tuyên truyền cho cha mẹ HS và vận động HS tham gia bảo hiểm y
tế bắt buộc.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả và giám sát chặt chẽ các hoạt động của công
tác nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2016-2020,
e. Công tác Nghiên cứu khoa học
- Nhà trường tập huấn, hướng dẫn CB, GV tham gia công tác NCKHSPƯD
hoặc SKKN theo yêu cầu đã được Sở GDĐT tập huấn ở các năm học trước và thực
hiện việc đăng ký đề tài SKKN ngay đầu năm học được 06 giáo viên.
III. Tổ chức thực hiện
Căn cứ kế hoạch, lãnh đạo nhà trường trực tiếp triển khai đến từng cán bộ, giáo
viên, công chức, viên chức toàn trường thực hiện.
IV. Lịch hoạt động cụ thể theo tháng

Thời gian

Điều
chỉnh bổ
sung

Nội dung
- Phối hợp với Huyện Đoàn Khánh Sơn chỉ đạo công tác
Đoàn, Hội, trường học;
- Triển khai hướng dẫn liên tịch về công tác Y tế trường
học giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế;
- Triển khai chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 20162020;

Tháng 09/2016

- Lên kế hoạch Đề án truyền thông về môi trường:
phát
động “Ngày Chủ nhật xanh – Chung tay vì môi trường”
- Triển khai thực hiện nghiêm túc hát Quốc ca trong các l
chào cờ; tập thể dục giữa giờ cho học sinh và các bài tập
thể dục tại chỗ cho học sinh và hô khẩu ngữ sau khi tập thể
dục tập thể;
- Giáo viên thể dục cốt cán môn Thể dục tham gia tập
huấn về bài tập thể dục buổi sáng, giữa giờ và võ cổ
truyền.
- ên kế hoạch và triển khai công văn 1763 về thực hiện
công tác chính trị, tư tưởng cho học sinh.

Tháng 10/2016

- ên kế hoạch và triển khai thực hiện Quy chế phối hợp
đảm bảo an ninh, trật tự trường học.
- Triển khai Đề án truyền thông về môi trường:

phát
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động “Ngày Chủ nhật xanh – Chung tay vì môi trường.
- Xây dựng bảng quy tắc ứng xử trong học sinh phổ thông.
Triển khai quy định việc tổ chức học sinh trực tiếp lao
động, vệ sinh lớp học và các công trình trong khuôn viên
nhà trường.
- Phối hợp với Huyện đoàn tổng kết công tác Đoàn, Hội và
triển khai nhiệm vụ Đoàn- Hội trong năm học mới;
- Thực hiện công tác tư vấn tâm lý trong trường học.

Tháng 11/2016

- Tổng hợp đề tài NCKHSPƯD/SKKN năm học 20162017.
- Hướng dẫn công tác khen thưởng và xử lý kỷ luật học
sinh.
- Tham gia đoàn thanh tra sở về thanh tra chuyên ngành.

Tháng 12/2016

- Giải quyết các kinh phí tuyên truyền TTATGT; kinh phí
Đề án truyền thông về môi trường, Đề án truyền thông về
nước sạch.
- Báo cáo công tác ATGT 6 tháng cuối năm.
- Kiểm tra tiến độ các đề tài SKKN 2017.

Tháng 01/2017

- Tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử
dụng, khai thác thông tin trên Internet trang “trường học
kết nối”.
- Tổ chức thi tiếng anh IOE trên mạng cấp trường, tỉnh.

Tháng 02/2017

- Xét học bổng học sinh giỏi học kỳ 2
- Tham gia giải bơi lội học sinh tỉnh Khánh Hoà năm học
2016-2017.

Tháng 03/2017

Tháng 04/2017

- Tổ chức HS tham gia cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học
tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí
Minh”, do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức
- Xét SKKN của CB, GV đề nghị tặng thưởng CSTĐ cấp
CS.
- Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần l nước sạch
và Ngày môi trường thế giới.
- Tham gia Hội thi tuyên truyền về giáo dục lý tưởng cách
mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh.
- Tham gia Hội thi “Tiếng hát học đường năm học 20162017”.

Tháng 05/2017

- Hướng dẫn bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại các địa
phương.

Tháng 6/2017

- Phối hợp với Huyện Đoàn chỉ đạo và tổ chức các hoạt
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động hè năm 2016.
- Tham gia công tác thi THPT quốc gia năm 2017.
- Báo cáo công tác ATGT 6 tháng đầu năm.
Tháng 7/2017

- Tham gia các lớp tập huấn do Sở tổ chức.
- Tổng kết công tác Y tế trường học.
- Tham gia các lớp tập huấn do Sở tổ chức.
- Sơ kết 03 năm triển khai Quyết định 1501/QĐ-TTg.

Tháng 8/2017

- Cán bộ, công nhân viên nhà trường tham gia học chính
trị hè.
- ên kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018.
- Tham gia lớp tập huấn công tác Y tế trường học.

Trên đây là kế hoạch triển khai công tác chính trị, tư tưởng cho học sinh trường
THPT Khánh Sơn năm học 2016-2017. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng
mắc báo cáo lãnh đạo nhà trường để được giải quyết./.
Nơi nhận:
- Phòng GDTrH (để báo cáo);
- Các PHT, TTCM đoàn thể; GVCN (để thực hiện);
- Website trường;
- ưu: VT, HT.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Hữu Phước
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