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KẾ HOẠCH
V/v Triển khai chương trình Tiền Tiểu học cho học sinh lớp 1
Chương trình ôn tập cho học sinh lớp 6 vào THCS
Thực hiện chương trình công tác hè năm 2020, chuẩn bị cho năm học
2020 – 2021.
Trường Phổ thông Tuyên Quang xây dựng kế hoạch triển khai chương trình
Tiền Tiểu học cho học sinh lớp 1, chương trình ôn tập 3 môn Toán, Văn, tiếng
Anh cho học sinh lớp 6 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Giúp học sinh chuẩn bị bước vào bậc Tiểu học, bậc THCS được làm quen
với môi trường học tập mới, có tâm thế vững vàng và những kỹ năng cần thiết
phục vụ cho học tập.
- Học sinh nắm được hình thức, phương pháp học tập phù hợp lớp học,
cấp học.
- Là thời gian để giáo viên uốn nắn bước đầu tập viết – một khó khăn rất
lớn cho học sinh khi bước vào lớp 1 (đa số các con không thích viết, ngồi viết
không đúng tư thế và cầm bút không đúng cách). Đối với lớp 6 là thời gian Giáo
viên hướng dẫn học sinh làm quen phương pháp học tập các bộ môn bậc THCS,
ôn luyện kiến thức 3 môn văn hóa cơ bản: Toán, Văn, Tiếng Anh.
II. NỘI DUNG
1. Nội dung chương trình:
1.1. Lớp Tiền Tiểu học
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- Giúp học sinh làm quen với môi trường tiểu học, nền nếp trường phổ
thông, xây dựng sự tự tin cho học sinh;
- Tổ chức hoạt động phát triển tư duy, rèn học sinh tư thế ngồi, cách cầm
bút chuẩn và tập viết các nét cơ bản;
- Rèn luyện kĩ năng học tập và sinh hoạt bán trú ở môi trường tiểu học;
- Rèn luyện thêm về các năng khiếu như: Âm nhạc, nghệ thuật, thể thao, kỹ
năng hoạt động nhóm, hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế,…
- Tổng thời lượng các môn học: 105 tiết.
Môn học

TT

Tiết học

1

Thể dục

6

2

Kỹ năng sống

12

3

Âm nhạc

6

4

Mỹ thuật

6

5

Tiếng Anh

18

6

Khoa học vui

6

7

Toán

15

8

Tiếng Việt

36

Tổng

105

Ghi chú

1.2. Lớp 6
- Học sinh được làm quen với phương pháp học tập THCS: Cách nghiên
cứu, soạn bài, cách ghi chép bài;
- Ôn tập lại kiến thức các môn Toán, Văn, Tiếng Anh làm tiền đề chuẩn bị
cho tiếp thu kiến thức của cấp học;
- Rèn luyện một số kỹ năng sống trong sinh hoạt tập thể, kỹ năng tự chủ
bản thân và phát triển năng lực;
- Tổng thời lượng các môn học: 105 tiết.
TT
1

Môn học

Tiết học

Toán

30
2

Ghi chú

2

Tiếng Anh

21

3

Âm nhạc

06

4

Văn

30

5

KNS

12

6

Thể dục

06

Tổng

105

2. Thời gian và học phí:
2.1. Thời gian:
- Thời gian học 03 tuần (từ 27/07/2020 – 15/08/2020) từ 8h00 - 16h00 thứ
2 đến thứ 7 hàng tuần. Tổng số ngày 15 ngày = 30 buổi.
(Riêng các ngày 03, 04, 05/08 học sinh nghỉ học và sẽ được học bù vào
các ngày thứ 7 trong tuần)
2.2. Học phí:
Dự kiến: 80.000đ/ngày x 15 ngày = 1.200.000đ
2.3. Dịch vụ:
- Tiền xe: 20.000đ/ngày x 15 ngày = 300.000đ
- Tiền ăn:
+ Lớp 1: 43.000đ/ngày (3 bữa) = 645.000đ
+ Lớp 6: 35.000đ/ngày (2 bữa) = 525.000đ
2.4. Tổng kinh phí đối với học sinh tham gia đầy đủ chương trình và sử dụng
các loại dịch vụ là:
- Lớp 1: 2.145.000đ
- Lớp 6: 2.025.000đ
3. Tổ chức thực hiện
- Văn phòng TSE triển khai các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ chương
trình giảng dạy;
- Các tổ chuyên môn xây dựng nội dung, phân công giáo viên phụ trách
lớp, giáo viên giảng dạy. Phối hợp cùng văn phòng TSE xây dựng thời khóa biểu
thực hiện;
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- Giáo viên được phân công nhiệm vụ phụ trách lớp, giảng dạy có trách
nhiệm thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình đã đề ra;
- Phụ huynh học sinh tham gia hội nghị và được thông qua kế hoạch vào
hồi 15h00 ngày 23 tháng 07 năm 2020.
Trên đây là kế hoạch triển khai chương trình Tiền Tiểu học cho học sinh
lớp 1 và chương trình ôn tập rèn kỹ năng hoạt động hè cho học sinh lớp 6 đề nghị
các bộ phận chuyên môn, văn phòng nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá
trình triển khai có vấn đề gì vướng mắc báo cáo kịp thời với lãnh đạo nhà trường.
Nơi nhận:

TL. HIỆU TRƯỞNG

- Lãnh đạo trường (B/c);

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- TTCM (T/h);
- VP TSE (P/h);
- Lưu: VT.

Trần Thị Nguyên
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