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KẾ HOẠCH
Về tổ chức phong trào thi đua “Giao lưu trí tuệ”

năm học 2018-2019

       Căn cứ kế hoạch số 18/KH-TH&THCSPVT ngày 23/01/2019 về việc phát động phong trào thi
đua giai đoạn 3 (từ 11/02/2019 đến 19/05/2019) và tình hình thực tế của đơn vị, nay Trường Tiểu học
&THCS Phước Vĩnh Tây xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Giao lưu trí tuệ” năm học
2018-2019 như sau:
1. Mục đích yêu cầu
     Tạo không khí thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn: Ngày Quốc tế Phụ Nữ 08/03 và
kỉ niệm lần thứ 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (03/40-03/2019); Kỉ niệm lần thứ 88 ngày thành
lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2019); Kỉ niệm lần thứ 44 ngày giải phóng Miền
Nam thống nhất đất nước (30/04/1975-30/04/2019) và kỉ niệm lần thứ 129 ngày sinh của Chủ tịch
Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2019).
     Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, tự học tập trong học sinh góp phần nâng cao chất
lượng học tập thông qua mô hình “Vui mà học, học mà vui”
     Yêu cầu của phong trào là thúc đẩy những cố gắng sáng tạo trong học tập của học sinh; Khuyến
khích học sinh tích cực, tự giác  tham gia.
2. Nội dung
    2.1. Đối tượng tham gia: Tất cả học sinh từ khối 3,4,5,6,7,8,9  thuộc đơn vị, trong đó mỗi lớp học
cử ra một đội gồm 10 học sinh tham gia.
    2.2.Về nội dung:  Học sinh thực hiện trả lời trắc nghiệm nội dung kiến thức các môn học thuộc
chương trình khối lớp mà học sinh đang học.         
    2.3. Về hình thức tổ chức: Kết hợp tiết sinh hoạt đầu tuần, học sinh thi theo hình thức “đấu
trường 100”, thực hiện bằng bảng con, học sinh còn lại cuối cùng sẽ chiến thắng.
    2.4. Thời gian thực hiện: Từ 04/03/2019 đến 29/04/2019
    2.5. Cơ cấu giải thưởng: Mỗi khối lớp chọn 01 giải nhất để khen thưởng, chế độ tiền thưởng thực
hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
3. Tổ chức thực hiện
   3.1.  Căn cứ vào kế hoạch Hiệu trưởng giao trách nhiệm cho BP/CM , các TTCM quán triệt đến
GVCN các lớp để tổ chức thực hiện.
    3.2. Bộ phận chuyên môn từng cấp học có trách nhiệm tham mưu Hiệu trưởng thành lập BTC
phong trào và Ban ra đề thi. Phối hợp với Ban phụ trách Đội để thực hiện việc điều hành theo kế
hoạch đề ra.
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