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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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KẾ HOẠCH XÂY DỰNG 

“TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” 

Năm học 2022–2023 

 

  Căn cứ Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 phát động phong 

trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và Kế hoạch 

số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 triển khai thực hiện phong trào “Xây dựng 

trường học thân thiện, học sinh tích cực” 

 Căn cứ nghị định 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 quy định về môi 

trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học 

đường. 

Căn cứ vào tình hình thực tế. Trường THPT hoàng Hoa Thám xây dựng 

kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học 

sinh tích cực” năm học 2022–2023 với những nội dung trọng tâm sau: 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 

 1. Mục đích: 

- Huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, xây dựng môi 

trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh, hiệu quả, phát huy truyền thống 

hiếu học của dân tộc, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa, phù hợp với 

điều kiện của từng địa phương.  

- Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực còn nhằm phát huy 

tính tích cực, chủ động sáng tạo của HS trong học tập, sinh hoạt và các hoạt 

động xã hội, tạo cơ sở vững chắc cho việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn 

diện, trang bị những kỹ năng sống cần thiết cho các em vào đời, đáp ứng nhu 

cầu của xã hội. 

2. Yêu cầu 
- Tập trung các nguồn lực để cải tạo, xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị 

phục vụ việc chăm sóc giáo dục học sinh, tạo mọi điều kiện cho tất cả học sinh 

đến trường an toàn, thân thiện và “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”.  

- Tăng cường sự tham gia một cách hứng thú của học sinh trong các hoạt 

động giáo dục trong nhà trường và trong cộng đồng với thái độ tích cực.  

- Phát huy sự chủ động sáng tạo của thầy cô giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới 

phương pháp dạy học, giáo dục học sinh. 

- Huy động và tạo điều kiện để có sự tham gia hoạt động đa dạng, phong 

phú của các tổ chức cá nhân trong việc giáo dục văn hóa, truyền thống lịch sử, 

văn hoá cho học sinh. 

- Tham gia phong trào thi đua với tính tự giác làm cho lớp học, trường 

học an toàn thân thiện hơn. 
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- Đảm bảo phong trào thi đua "Xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh 

tích cực” phải thường xuyên, liên tục, tự giác. 

II. NỘI DUNG XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH 

TÍCH CỰC 

- Huy động sự tham gia của các thành phần trong xã hội như cơ quan, xí 

nghiệp, công ty, mạnh thường quân, phụ huynh học sinh để cùng tham gia phong 

trào "Xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích cực”,  ngày một hiệu quả hơn. 

- Củng cố và tăng cường ý thức trách nhiệm của Ban chỉ đạo cấp trường, 

phân công trách nhiệm cụ thể cho tất cả các thành viên gồm: Hiệu trưởng, Bí thư 

chi đoàn, chủ tịch công đoàn, tổ trưởng chuyên môn… 

- Tổ chức phát động trong cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết thực hiện 

các tiêu chí, tiêu chuẩn của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh 

tích cực”. 

1. Nội dung 1:  Xây dựng trường lớp xanh sạch đẹp và an toàn thân 

thiện phù hợp với đặc điểm tâm lý học sinh.  

 - Xây dựng môi trường văn hóa, ứng xử văn hóa trong trường. Trước hết, 

rèn luyện cho học sinh biết chào hỏi người lớn và thầy cô giáo trong trường, biết 

nhường nhịn em nhỏ, đoàn kết giúp đỡ nhau. 

- Khắc phục thấp nhất học sinh bỏ học vì nhà nghèo, bằng cách vận động các 

tổ chức, cá nhân từ thiện hỗ trợ học bổng. 

- Trường, lớp phải sạch sẽ có cây xanh thoáng  mát có đồ dùng, có bàn ghế 

hợp lứa tuổi, đảm bảo an toàn cho học sinh. 

- Trồng cây và chăm sóc cây, chăm sóc bồn hoa cây cảnh tạo môi trường 

nhóm lớp xanh sạch đẹp. Giáo dục cho học sinh biết chăm sóc bảo vệ cây xanh . 

- Nhà vệ sinh phải sạch sẽ, có nhà vệ sinh riêng cho GV và HS.  

- Bảng nội qui học sinh, nội qui CBGV-CNV, nội qui và tiêu lệnh phòng 

cháy, chữa cháy đặt ở vị trí dễ quan sát. 

- Tuyên truyền và lồng ghép các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường giữ 

gìn các các công trình công cộng của nhà trường, lớp học và cá nhân. 

- Phấn đấu có sân chơi, có khuôn viên, có bồn hoa, cổng, biển trường đảm 

bảo an toàn.  

- Xây dựng phòng học an toàn, thoáng mát, đủ ánh sáng, đủ bàn ghế, phù 

hợp độ tuổi học sinh.  

- Nhà vệ sinh đạt yêu cầu, có đủ nước sạch đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho 

giáo viên và học sinh. 

- Căn tin trong nhà trường phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không 

bán các mặt hàng (đặc biệt là thức ăn, nước uống) không rõ nguồn gốc, hết nạn sử 

dụng. 

-  Trang trí lớp học thân thiện : hoa vải rèm treo cửa sổ …, hàng tuần phải có 

đánh giá nhận xét công bố kết quả thi đua giữa các lớp. 

-  Cảnh quan sư phạm (hàng rào, biển trường…) 

-  Nhà vệ sinh được giữ gìn vệ sinh sạch sẻ 

-  Tình hình nước sạch, vệ sinh trường học, lớp học  

-  Thực hiện các khẩu hiệu theo quy định trước trường. 

Các lớp: 

  -  Tạo môi trường thân thiện; lời nói thân thiện. 
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-  Việc triển khai trồng, chăm sóc cây xanh, hoa kiểng. 

-  Lớp học có sọt rác , được xữ lý rác thường xuyên  

-  Các lớp học được trang trí đúng quy định 

-  Phương tiện dạy học, bàn ghế học sinh ( đủ …..) 

-  Học sinh tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ , chăm sóc, giữ 

gìn vệ sinh môi trường lớp học, nhà trường, khu vệ sinh và vệ sinh cá nhân ….. 

2. Nội dung 2: Đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh áp dụng các 

phương pháp dạy học hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. 

Tăng cường vai trò của Hiệu trưởng, Bí thư đoàn trong việc thực hiện phong 

trào thi đua. Phát huy tính tích cực của học sinh, tăng cường rèn luyện thói 

quen và năng lực tự học, làm việc theo nhóm, hỗ trợ nhau trong nhóm học tập, 

rèn luyện ở trường, ở nhà và cộng đồng. 
- Giáo viên tổ chức dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, 

phù hợp với địa phương, giúp học sinh hứng thú và tự tin trong học tập, trong giao 

tiếp.  

-  Mỗi giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, chủ động, sáng tạo 

và có ý thức nâng cao tay nghề.  

- Đổi mới phương pháp giảng  dạy của giáo viên và tích cực đổi mới phương 

pháp dạy học phù hợp với các đối tượng học sinh, sử dụng thiết bị dạy học và làm 

đồ dùng dạy học. 

- Tỷ lệ học sinh trong nhà trường tham gia vào quá trình học tập một cách 

tích cực, chủ động, sáng tạo và hợp tác . 

- Khuyến khích học sinh tham gia tích cực trong tất cả các hoạt động của 

lớp, trường trong ngày, các hội thi qua mạng Internet do Bộ Giáo dục và Đào tạo 

phát động. 

- Có biện pháp giúp đở học sinh yếu kém, học sinh có hoàn cảnh khó khăn 

và công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. 

- Mỗi CB-GV có một SKKN nâng cao chất lượng giáo dục, mang tính khả 

thi hay tự làm đồ dùng dạy học. 

- 100% giáo viên gần gũi, yêu thương, tôn trọng học sinh, đảm bảo an toàn 

cho học sinh về thể chất và tinh thần. 

- 100% giáo viên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo, tự học, tự 

rèn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tích cực nghiên cứu khoa học, 

phát huy sáng kiến kinh nghiệm. 

- Phấn đấu từ 100% giáo viên trở lên tích cực đổi mới phương pháp tổ chức 

hoạt động chăm sóc giáo dục học sinh. 

- 100% giáo viên trở lên biết ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tìm tư 

liệu qua sách báo, đài, mạng Internet... để hỗ trợ công tác chăm sóc và giáo dục 

toàn diện cho học sinh.  

Nội dung 3: Học sinh hoạt động tích cực trong môi trường thân thiện 

nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng đánh nhau, hành vi bạo lực học 

đường.  

- Chủ động phối hợp các tổ chức ở địa phương và gia đình học sinh trong 

việc giáo dục kỹ năng sống thông qua các hoạt động. Xây dựng văn hoá học đường, 

an toàn giao thông; kiên quyết ngăn chặn học sinh tham gia trò chơi điện tử có nội 

dung bạo lực và các tệ nạn xã hội ở trong và ngoài nhà trường. 
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- Thông qua các hoạt động tập thể, ngoại khóa giáo dục kỹ năng sống, giới 

tính cho học sinh. 

- Tổ chức các hoạt động, trò chơi tập thể theo hướng giáo dục kỹ năng sống 

cho học sinh. Ban hoạt động ngoài giờ lên lớp xây dựng kế hoạch hoạt động từng 

tuần, tháng và thường xuyên đổi mới các hình thức hoạt động để thu hút học sinh 

vào tham gia. 

- Phối hợp với các tổ chức xã hội, các đoàn thể trong trường, với cha mẹ học 

sinh trong việc rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. 

- Đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua các buổi thuyết trình 

dưới cờ, các trò chơi dân gian … 

- Rèn luyện kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, thói 

quen và kỹ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm (GVCN và Đoàn thanh niên). 

- Rèn luyện sức khỏe và ý thức bảo vệ sức khoẻ, kỹ năng phòng, chống tai 

nạn giao thông, đuối nước và các tai nạn thương tích khác (GVCN và Cán bộ CTĐ 

, YTHĐ). 

- Rèn luyện kỹ năng ứng xử văn hoá, chung sống hòa bình, phòng ngừa bạo 

lực và các tệ nạn xã hội (GVCN và Đoàn thanh niên). 

-  Rèn cho học sinh ứng xử có văn hoá, biết chào hỏi, cảm ơn đúng lúc. 

- Xây dựng qui ước về ứng xử văn hóa của CB-GV và HS trong nhà trường. 

- 90% trở lên học sinh chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động vui 

chơi, học tập; tham gia và các trò chơi tập thể, trò chơi dân gian, hát dân ca.  

- Từ 85% trở lên học sinh tự tin, biết bày tỏ cảm xúc và ý kiến cá nhân; đoàn 

kết thân thiện với bạn học cùng lớp, cùng trường và địa phương cư ngụ. 

- Từ 95% trở lên học sinh có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường; giữ gìn vệ 

sinh cá nhân. 

- Từ 95% trở lên học sinh quan tâm chăm sóc, bảo vệ cây xanh, có ý thức khi 

tham gia giao thông  

 Nội dung 4: Tổ chức các hoạt động vui tươi, lành mạnh nhằm phòng 

ngừa ngăn chặn văn hóa phẩm độc hại xâm nhập học đường; phòng ngừa tác 

động xấu của trò chơi trực tuyến (game online).  
- Lựa chọn và đưa bài hát dân ca, trò chơi tập thể, trò chơi dân gian vào hoạt 

động vui chơi và hoạt động trong ngày hội, ngày lễ cho học sinh. 

- Tổ chức sinh hoạt tập thể của nhà trường (Ban Hoạt động NGLL). 

- Tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao với quy mô toàn trường (theo kế 

hoạch của Tổ CM và Đoàn trường) 

- Duy trì chương trình phát thanh trên hệ thống loa của nhà trường nhằm 

tuyên truyền giáo dục học sinh về tác động xấu của văn hóa phẩm độc hại , của trò 

chơi trực tuyến ít nhất là 1 lần/ tháng. 

- Tổ chức cho học sinh được tham quan ít nhất 1lần/năm học các di tích lịch 

sử, danh lam thắng cảnh, ... 

Nội dung 5: Nhà trường huy động sự tham gia của cộng đồng hướng 

dẫn học sinh tìm hiểu, chăm sóc các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng. 

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục truyền thống văn hóa, dân tộc và tinh thần 

cách mạng ở địa phương cho giáo viên và học sinh (ĐTN, Chi đoàn GV)  

- Chỉ đạo giáo viên giảng dạy lồng ghép vào các tiết học, môn học có liên 

quan; đồng thời tham mưu với chính quyền địa phương, phối hợp các đoàn thể Văn 
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hoá-Thông tin, Thanh niên vv... nhằm phổ biến các di tích lịch sử, văn hóa, cách 

mạng ở địa phương.  

- Thực hiện giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, truyền thống 

nhà trường cho học sinh: phối hợp tuyên truyền, chăm sóc, viếng nghĩa trang vào 

các dịp lễ, tết. nhằm phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng qua 

các môn học như Ngữ văn, Sử, Địa… 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Tổ chức chỉ đạo phổ biến kế hoạch đến tất cả cán bộ giáo viên trong nhà 

trường cùng thực hiện kế hoạch “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích 

cực”.  

2. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, của các tổ 

chức xã hội, sự đồng tình của cha mẹ học sinh về vật chất và tinh thần, góp phần 

giải quyết có hiệu quả những khó khăn trong việc xây dựng trường học thân thiện, 

học sinh tích cực ở đơn vị. 

3. Làm tốt công tác tuyên truyền đến CB-GV-CNV- HS – Cha mẹ HS và 

toàn xã hội hiểu mục tiêu, yêu cầu của phong trào thi đua “Xây dựng trường học 

thân thiện, học sinh tích cực”nhằm nâng cao ý thức tự học, tinh thần trách nhiệm, 

thống nhất ý chí hành động. 

4. Xây dựng quy tắc ứng xử giữa các thành viên trong nhà trưòng theo Quyết 

định số: 04/2000/QĐ-BGDĐT “về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của 

nhà trường”. Lằng nghe ý kiến phản ánh của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh 

và các tầng lớp nhân dân. 

5. BGH tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, đổi mới công tác kiểm tra 

ở đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh 

tích cực”. 

6. Ban giám hiệu trường có trách nhiệm phối hợp với các ban, đoàn thể, chỉ 

đạo kiểm tra đôn đốc đơn vị thực hiện kế hoạch “Xây dựng trường học thân thiện, 

học sinh tích cực”. Trong trường hợp cần thiết, kế hoạch này được bổ sung, điều 

chỉnh cho phù hợp tính thực tế của đơn vị. 

Phát hiện các mô hình sáng tạo, cá nhân tích cực để giới thiệu nhân điển hình 

và đề nghị khen thưởng vào cuối năm học.  
Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng (để báo cáo); 

- Thông báo; (để thực hiện);                                                        

- Lưu VT. 
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