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BÁO CÁO
Kế hoạch tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh
Năm học 2017-2018
Căn cứ công văn số 91/HD - PGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo về Hướng dẫn nhiệm vụ cấp Tiểu học năm học 2017
– 2018;
Căn cứ công văn số 314/PGDĐT-TH ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo về việc báo cáo kế hoạch tổ chức các hoạt động phát
triển năng lực học sinh trong năm học 2017-2018;
Nay trường Tiểu học An Bình B báo cáo kế hoạch tổ chức các hoạt động phát
triển năng lực học sinh như sau:
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO
Ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động
phát triển năng lực học sinh nhằm giúp CBQL và giáo viên nắm được cách thức đổi
mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo định hướng
phát triển năng lực của học sinh phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.
Giúp giáo viên biết chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng các chủ đề dạy
học thích hợp với việc tổ chức hoạt động dạy học tích cực, tự lực, sáng tạo của học
sinh; sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực để xây dựng tiến trình
dạy học theo chủ đề nhằm phát huy tối đa năng lực và phẩm chất của học sinh.
Sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên có năng lực, có tâm huyết trong công tác bồi
dưỡng học sinh năng khiếu; chỉ đạo, quản lý việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng,
kiểm tra đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm trong mỗi hội thi, giao lưu.
Nâng cao nhận thức cho đội ngũ Cán bộ quản lý, Giáo viên, học sinh và Cha
mẹ học sinh về công tác xây dựng đẩy mạnh phong trào học sinh năng khiếu. Đặc
biệt là việc phân loại, phát hiện và chọn học sinh năng khiếu từ các môn học.
Lựa chọn tài liệu, nội dung, phương pháp bồi dưỡng theo từng chủ đề. Đồng
thời phải xác định được việc xây dựng đẩy mạnh phong trào học sinh giỏi cũng là

một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà
trường.
Tổ chức các hội thi, giao lưu cấp trường nhằm tạo sân chơi trí tuệ bổ ích cho
học sinh tham gia. Tạo cơ hội cho học sinh được trải nghiệm vừa học, vừa chơi,
thông qua các hoạt động giao lưu các em được thể hiện năng lực, sở trường để khám
phá bản thân và phát triển toàn diện.
II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NĂNG
LỰC HỌC SINH CẤP TRƯỜNG
Stt

Nội dung hoạt động

Thời gian tổ Người (bộ phận) Ghi
chức

tham

mưu

thực chú

hiện
1

2

Sân chơi cuối tuần
Trò chơi dân gian

Tháng

Nguyễn Thị Ánh

9/2017

Nguyệt

Tháng

Nguyễn Văn Luận

10/2017

Lê Minh Vương
Ngô Thị Hồng Diệu

3

4

5

Olympic tiếng Anh
Hội khỏe phù Đổng

Tháng

Nguyễn Thị Lài

10/2017

Bùi Thị Mộng Diễm

Tháng

Nguyễn Văn Luận

11/2017

Lê Minh Vương

Viết chữ đẹp, kể chuyện Tháng

Phạm

theo sách

Dung

11/2017

Thị

Kim

Đặng Thị Mơ
Lê Thị Ngọc
Tổ

khối

trưởng

(khối 1 – 5)
6

Học sinh giỏi Toán khối 3 – Tháng

Phạm

khối 5

Dung

11/2017

Thị

Kim

Đặng Thị Mơ
Tổ

khối

trưởng

(khối 3 – 5)
7

Đố vui để học

Tháng

Phạm

01/2018

Dung

Thị

Kim

Đặng Thị Mơ
Tổ khối trưởng khối
4-5
8

Tin học trẻ

Tháng

Lê Phú Hiệu

4/2018
9

Vẽ tranh Nét cọ tuổi thơ

Tháng

Lê Thúy An

4/2018
10

Tiếng hát Hoa phượng đỏ

Tháng

Ngô Thị Hồng Diệu

5/2018
III. THỜI GIAN , ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH THAM GIA
Căn cứ vào kế hoạch tổ chức các hội thi, giao lưu cấp huyện. Nhà trường sẽ xây
dựng kế hoạch tổ chức cụ thể từng hội thi, giao lưu cấp trường là cơ sở để chọn học
sinh tham gia thi cấp huyện.
Thời gian ôn luyện trong các tiết học, lớp linh hoạt ( lớp bồi dưỡng)
Học sinh có năng khiếu tự nguyện tham gia các môn có năng khiếu.
IV. PHÂN CÔNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN BỒI DƯỠNG HỌC SINH
THAM GIA CÁC HỘI THI, GIAO LƯU CẤP HUYỆN
Stt

Tên hoạt động

1

Sân chơi cuối tuần
Hát, múa
Vẽ tranh

2

Người phụ trách bồi Ghi chú
dưỡng
Ngô Thị Hồng Diệu
Lê Thúy An

Trò chơi dân gian
- Trò chơi

Nguyễn Văn Luận
Lê Minh Vương

- Hát dân ca
3

Ngô Thị Hồng Diệu

Tiếng Anh
- Tiếng Anh mở rộng

Nguyễn Thị Lài

- Olympic tiếng Anh
Hội khỏe phù Đổng

4

Bùi Thị Mộng Diễm
Nguyễn Văn Luận
Lê Minh Vương

5

Sao khuê

Lại Thị Thi – Khối 1

-Viết chữ đẹp

Vũ Thị Hồng – Khối 2
Đặng Thị Mười- Khối 3
Cao Thị Nga – Khối 4
Cao Thị Nguyệt- Khối 5

- Kể chuyện

Phạm Thị Kim Dung(
K1,2,3)
Đặng Thị Mơ ( K4 ,5)

6

Olympic Toán
- Khối 3

Phạm Thị Kim Dung
Trịnh Thị Thanh Thúy

- Khối 4 ,5

Đặng Thị Mơ
Cao Thị Nga
Đặng Thị Loan

Đố vui để học

7

Đặng Thị Mơ
Cao Thị Nga
Đặng Thị Loan

8

Tin học trẻ

Lê Phú Hiệu

9

Vẽ tranh Nét cọ tuổi thơ

Lê Thúy An

10

Tiếng hát Hoa phượng đỏ

Ngô Thị Hồng Diệu

Trên đây là báo cáo kế hoạch tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học
sinh của trường Tiểu học An Bình B năm học 2017 – 2018.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- CMPGD ( để báo cáo);
- Lưu:VT, CM.

Lê Thị Lan

