
 1 

    SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 15 /KH- THPTBTM Bắc Trà My, ngày 28 tháng 08 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH   
Về việc Lao động dọn vệ sinh trường, lớp học 

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022 của Trường THPT Bắc Trà My, và 

tình hình thực tế của nhà trường.  

Trường THPT Bắc Trà My xây dựng kế hoạch lao động dọn vệ sinh trường, lớp 

như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Lao động trong nhà trường là một trong những hoạt động giáo dục, rèn luyện 

sức khỏe, hình thành học sinh ý thức lao động tốt góp phần tạo nên chất lượng giáo 

dục toàn diện, tạo cơ sở cho học sinh tham gia lao động có hiệu quả sau này. 

- Thực hiện phong trào “Xây dựng trường học hạnh phúc”, tổ chức cho học 

sinh lao động hình thành ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh chung, tạo môi trường thân 

thiện, xanh, sạch, đẹp. 

- Tổ chức cho học sinh lao động phải có hiệu quả, số lượng vừa đủ yêu cầu 

công việc, đảm bảo phòng tránh dịch covid, điểm danh, kiểm tra dụng cụ, phân công 

nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, nghiệm thu phần việc học sinh làm, đánh giá rút kinh 

nghiệm. Khi lao động phải có giáo viên chủ nhiệm giám sát, đôn đốc, nhắc nhở. 

II. Ban chỉ đạo  

1. Ông: Phạm Ngọc Hùng – PHT - Trưởng ban (Chỉ đạo chung) 

2. Ông: Trần Phương Quang – Bí thư Đoàn trường - Phó trưởng ban (Phụ 

trách chỉ đạo học sinh khối 12 lao động, đánh giá, xếp loại thi đua). 

3. Ông: Lê Tấn Thành – Tổ trưởng tổ văn phòng - Phó trưởng ban (Phụ trách 

chỉ đạo học sinh khối 11 lao động, đánh giá, xếp loại thi đua). 

4. GVCN của các lớp (Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động lao động 

của từng lớp theo phân công). 

III. Biện pháp, chỉ tiêu thực hiện 

1. Biên pháp. 

* Học sinh: 

- Chia Học sinh của lớp thành nhiều nhóm, để lao động theo nhiều buổi (mỗi 

nhóm lao động 1 buổi), đảm bảo khoản cách và phòng chống dịch covid theo quy 

định. 

- Học sinh mang đầy đủ dụng cụ (hoạt động bình thường) theo yêu cầu của 

giáo viên chủ nhiệm. Trên đường mang dụng cụ đi làm phải đảm bảo an toàn. 

- Đi lao động đúng giờ. 

- Ý thức lao động theo yều cầu của giáo viên và được giáo viên đánh giá và 

phản ánh lại với lãnh đạo nhà trường. 

- Cán sự phụ trách lao động của lớp có trách nhiệm cùng giáo viên chủ nhiệm 

kiểm tra, nhắc nhở các thành viên của lớp làm theo đúng yêu cầu. Tập trung lớp 

trước và sau mỗi buổi lao động phải đảm bảo giản cách, phòng chống covid. 

* Giáo viên:  
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- Phân công học sinh mang dụng cụ, phân công nhiệm vụ cho từng học sinh 

đảm bảo hoàn thành tốt công việc. Quản lý, nhắc nhở đánh giá học sinh trước, trong 

và sau khi học sinh lao động dọn vệ sinh. Ghi chép lại mọi hoạt động vào sổ chủ 

nhiệm và báo cáo, phản ánh lại lãnh đạo nhà trường những trường hợp bất thường, 

ngoài khả năng của GVCN. 

- GVCN báo cáo với thầy  Phạm Ngọc Hùng sau khi hoàn thành lao động và 

khi nào nhà trường đã kiểm tra xong thì lúc đó mới hoàn thành. 

* Nhân viên bảo vệ:  

- Tham gia cắt cỏ, dọn vệ sinh trong khu vực khuôn viên trường (Xung quanh 

khu hiệu bộ, các dãy phòng học và nhà công vụ giáo viên và sân thể thao......) 

* Lãnh đạo nhà trường: 

- Xây dựng kế hoạch, tuyên truyền công tác lao động trong nhà trường là một 

trong những hoạt động  giáo dục học sinh, rèn luyện HS về ý thức lao động, giúp HS 

hình thành ý thức lao động tốt, góp phần tạo nên chất lượng giáo dục toàn diện 

HS,  tạo cơ sở cho HS tham gia lao động có hiệu quả sau này. 

- Kiểm tra quá trình lao động của các lớp. 

2. Chỉ tiêu lao động: 

- 100 % học sinh tham gia lao động với ý thức tốt. 

- 100% giáo viên chủ nhiệm tổ chức tốt buổi lao động. 

- Xây dựng nhà trường có môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.  

IV. Thời gian thực hiện; 

Từ ngày 01 tháng 09 năm 2021 đến ngày 04 tháng 09 năm 2021 (được nghỉ 

khi hoàn thành nhiệm vụ.) 

V. Nội dung, dung cụ và  hình thức tổ chức lao động  

1. Nội dung: 

 *Nội dung chung: 

- Tổng vệ sinh trong khuôn viên trường, (Xung quanh khu hiệu bộ, các dãy 

phòng học và nhà công vụ giáo viên và sân thể thao......) 

- Dẫy cỏ, quét rác, trồng hoa, cây cảnh xung quanh: khu hiệu bộ, các dãy 

phòng học và nhà công vụ giáo viên và sân thể thao...... 

- Chăm sóc, bảo vệ cây xanh, bồn hoa trong khuôn viên trường, lớp.... 

- Giải tỏa các đống rác gây phản cảm trong khu vực trường. 

*Nội dung cụ thể: 

- Lớp 11/1: Dẫy cỏ, quét rác, dọn vệ sinh  phía trước nhà nội trú giáo viên và 

sân bóng rổ (Anh Lê Tấn Thành  hướng dẫn thêm) 

- Lớp 11/2: Dẫy cỏ, quét rác, dọn vệ sinh  phía bên trái nhà nội trú giáo viên 

đến nhà xe học sinh (Thầy Quang hướng dẫn thêm) 

- Lớp 11/3: Dẫy cỏ, quét rác, dọn vệ sinh  sân Thể thao học sinh (1/2 sân bên 

trong). 

- Lớp 11/4: Dẫy cỏ, quét rác, dọn vệ sinh và trồng hoa các ô ở ½ sân trường từ 

trụ cờ đến dãy phòng hiệu bộ.  

- Lớp 11/5: Dẫy cỏ, quét rác, dọn vệ sinh, chăm sóc các ô trồng cỏ, bồn hoa 

trên công trình thanh niên và khu vực giữa Căn tin và phòng học Tin đến hàng rào 

sau trường. 

- Lớp 11/6: Dẫy cỏ, quét rác, dọn vệ sinh phía  sau 3 phòng học 7+ 8+9 và 

bên phải phòng 9, (Cách tường phòng học 2,5 mét). 
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- Lớp 11/7: Dẫy cỏ, quét rác, dọn vệ sinh, khu vực từ cầu thang đến nhà vệ 

sinh Học sinh, đến hàng rào sau trường. 

- Lớp 11/8: Dẫy cỏ, quét rác, dọn vệ sinh khu vực phía bên phải và sau khu 

nội trú Giáo viên. (Thầy Trường hướng dẫn thêm) 

- Lớp 11/9: Dẫy cỏ, quét rác, dọn vệ sinh, chăm sóc các ô trồng cỏ, bồn hoa, 

các cây Bưởi xung quanh nhà xe Giáo viên  và trước cổng trường (dọc quốc lộ 40B). 

- Lớp 12/1: Dẫy cỏ, quét rác, dọn vệ sinh sau cầu thang, và các phòng học 

10+11+ 12 (Cách tường phòng học 2,5 mét).  

- Lớp 12/2: Dẫy cỏ, quét rác, dọn vệ sinh và trồng hoa các ô ở ½ sân trường từ 

trụ cờ đến dãy phòng học 10+11+12+13. 

- Lớp 12/3: Dẫy cỏ, quét rác, dọn vệ sinh phía sau 3 phòng học 13+14+15 và 

cầu thang (Cách tường phòng học 2,5 mét). 

- Lớp 12/4: Dẫy cỏ, quét rác, dọn vệ sinh khu vực phía trước và bên góc trái 

phòng kế toán, văn thư. 

- Lớp 12/5: Dẫy cỏ, quét rác, dọn vệ sinh, chăm sóc các ô trồng cỏ, bồn hoa 

Trước 2 phòng học 14+15 đến đường cổng vào sân trường. 

- Lớp 12/6: Dẫy cỏ, quét rác, dọn vệ sinh khu vực phía bên trái phòng văn thư 

đến rảnh thoát nước từ nhà xe giáo viên ra cổng 

- Lớp 12/7: Dẫy cỏ, quét rác, dọn vệ sinh  sân Thể thao học sinh (1/2 sân bên 

ngoài). 

- Lớp 12/8: Dẫy cỏ, quét rác, dọn vệ sinh, chăm sóc các ô trồng cỏ, bồn hoa  

xung quanh Hồ cá và bên phải phòng học 15 đến sân bóng rổ. 

- Lớp 12/9: Dẫy cỏ, quét rác, dọn vệ sinh, sau 3 phòng. Phòng học Tin 1+2, 

phòng bồi dưỡng học sinh (Phòng có bàn lục giác) và cầu thang giữa,  (Cách tường 

phòng học 2,5 mét). 

2. Dụng cụ:  

 Mỗi lớp: đem bao tải đựng rác,  Cuốc dẫy cỏ, rựa, Chổi quét rác, ..... và hoa, 

cây cảnh. 

3. Hình thức: 

 Bảo vệ cắt cỏ, học sinh dẫy cỏ, dọn vệ sinh khu vực được phân công, tạo cảnh 

quan đẹp. 

 

Trên đây là Kế hoạch lao động dọn vệ sinh tháng 09 của Trường THPT Bắc 

Trà My. Đề nghị các bộ phận liên quan quán triệt và thực hiện có hiệu quả. Trong 

quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, nảy sinh đề nghị CB, GV, NV phản ánh kịp 

thời đến Ban chỉ đạo để giải quyết. 

 

Nơi nhận: 
- Trường, các đoàn thể; 

- Website trường; 

- GVPTLĐ 

- GVCN; 

- Lưu: VT.  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG. 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Hùng 

 


