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KẾ HOẠCH
Thực hiện thời gian năm học 2019 - 2020
_________________________________

Căn cứ Hướng dẫn số 101/HD-PGDĐT ngày 7 tháng 8 năm 2019 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020
đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông;
Trường THCS Võ Thị Sáu xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2019 2020 như sau:
I. Kế hoạch thời gian năm học
1. Ngày tựu trường và khai giảng năm học
1.1. Tựu trường
Từ ngày 19 tháng 8 năm 2019.
1.2. Tổ chức “Tuần lễ sinh hoạt học đường”
Tổ chức từ ngày 19 đến 24/8/2019 (Có kế hoạch riêng)
1.3. Khai giảng năm học
Trường tổ chức khai giảng năm học lúc 07 giờ 30 phút ngày 05 tháng 9 năm
2019 (thứ Năm).
2. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ; kết thúc năm học
2.1. Học kỳ I
Từ ngày 26 tháng 8 năm 2019 đến ngày 04 tháng 01 năm 2020 gồm 19 tuần
thực học và kiểm tra định kỳ cuối kỳ, thời gian còn lại cho các hoạt động giáo dục
khác và sơ kết học kỳ.
2.2. Học kỳ II
Cấp THCS từ ngày 06 tháng 01 năm 2020 đến ngày 30 tháng 5 năm 2020
gồm 18 tuần thực học và kiểm tra định kỳ cuối kỳ, thời gian còn lại dành cho các
hoạt động giáo dục khác.
2.3. Kết thúc năm học
Kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2020.
II. Các Hội thi
1. Các Hội thi bắt buộc tham gia
a) Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học
b) Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở
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2. Các Hội thi khuyến khích tham gia
a) Ngày hội giao lưu tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS và ma túy cho
giáo viên và học sinh
b) Hùng biện Tiếng Anh
c) Tin học trẻ
d) Cuộc thi viết về tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW và phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”
Ghi chú: Thời gian tổ chức các hội thi cấp trường (theo phụ lục đính kèm).
III. Các kỳ thi, kiểm tra và xét hoàn thành chương trình, xét tốt nghiệp
1. Thi chọn học sinh giỏi lớp 9
- Cấp trường. bồi dưỡng từ 26/8/2019.
- Cấp thành phố:
+ Lần 1: ngày 17/11/2019 (Chủ Nhật).
+ Lần 2: ngày 01/12/2019 (Chủ Nhật).
- Cấp tỉnh: ngày 29/3/2020 (Chủ Nhật).
2. Kiểm tra định kỳ cuối học kỳ
2.1. Học kỳ I
Thời gian kiểm tra: Từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 12 năm 2019.
2.2. Học kỳ II
Thời gian kiểm tra: Từ ngày 04 đến ngày 09 tháng 5 năm 2020.
3. Xét tốt nghiệp trung học cơ sở
Xét tốt nghiệp THCS: trước ngày 20 tháng 5 năm 2020.
4. Tuyển sinh lớp 6, năm học 2020-2021
Tuyển sinh lớp 6 hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.
IV. Các hoạt động giáo dục
1. Giáo dục an toàn giao thông; giáo dục môi trường; giáo dục giới tính, sức
khỏe sinh sản vị thành niên; giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm…
Thực hiện thường xuyên trong năm học. Tích hợp nội dung vào chương trình
giảng dạy các môn học; hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; hoạt động trải
nghiệm sáng tạo và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường.
2. Giáo dục thể chất; công tác y tế học đường
2.1. Giáo dục thể chất
a) Các giải thể thao học sinh cấp trường:
b) Tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X (nếu có)
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2.2. Công tác y tế học đường
Triển khai phù hợp với hướng dẫn của Phòng GDĐT và tình hình thực tế của
Y tế Phường 2.
3. Sinh hoạt chủ điểm
Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm năm học và hướng dẫn của các cơ quan chức
năng, nhà trường tổ chức sinh hoạt chủ điểm kết hợp với kỷ niệm các ngày lễ lớn
trong năm.
V. Các ngày nghỉ trong năm học
Các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và
các quy định tại các văn bản dưới Luật. Nếu ngày nghỉ lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ
cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định. Nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất là 07 ngày.
Ngày nghỉ cuối học kỳ I (01 ngày, theo tình hình thực tế).
Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 tháng, có thể
được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và
kế hoạch thời gian năm học.
VI. Chế độ báo cáo
1. Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng năm
học 2019-2020
Gửi Phòng GDĐT trước ngày 03 tháng 9 năm 2019.
2. Báo cáo sơ kết học kỳ I
Gửi Phòng GDĐT trước ngày 07 tháng 01 năm 2020.
3. Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu
chí thi đua
Gửi Phòng GDĐT trước ngày 05 tháng 6 năm 2020;
Trên đây là kế hoạch thực hiện thời gian năm học 2019 - 2020 của trường
THCS Võ Thị Sáu TP Sa Đéc. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn
vướng mắc, đề nghị các tổ chuyên môn liên hệ với BGH để trao đổi và thống nhất
thực hiện./.
Nơi nhận:
- PGDĐT (để b/c);
- Treo VB phòng GV (để t/h);
- BGH;
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Thu Thủy
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Phụ lục: Kèm Kế hoạch số 34/KH-THCS.VTS, ngày 14 tháng 8 năm 2019 của
trường THCS Võ Thị Sáu
Thời gian
TT

Các hội thi

Cấp trường

Cấp thành phố

Cấp Tỉnh;
Khu vực/
Quốc gia

1

Khoa học, kỹ thuật THCS

30/9/2019

07/10/2019

Tháng
11/2019

2

Ngày hội giao lưu tuyên
truyền phòng chống
HIV/AIDS và ma túy cho
giáo viên và học sinh cấp
THCS

27, 28/9/2019

Dự kiến
(ngày 5,06/10/2019)

Tháng
11/2019

3

Cuộc thi viết về tập thể, cá
nhân điển hình trong thực
hiện Chỉ thị số 05/CT/TW và
phong trào thi đua “Đổi mới,
sáng tạo trong dạy và học”

Tháng 10/2019

Tổng kết
nhân Ngày
Nhà giáo Việt
Nam 20/11

07, 08/01/2020

Tháng
01/2020

Lý thuyết:
13/10/2019
Thực hành:
21/10/2019->
01/11/2019

Tháng 01,
02/2020

Tuyển chọn và
bồi dưỡng từ
tháng 3/2020

Dự kiến tháng
5/2020

Tháng 6/2020

Lần 1: 17/11/2019
Lần 2:01/12/2019

29/3/2019
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5

Hùng biện tiếng Anh dành
cho học sinh cấp TH, THCS

Hội thi Giáo viên dạy giỏi
cấp THCS

20/9/2019

Chọn đội tuyển
và bồi dưỡng
18/11/201904/01/2019
Lý thuyết:
15/9/2019
Thực hành:
16/9->
30/9/2019

6

Tin học Trẻ năm 2019

7

Học sinh giỏi lớp 9

Bồi dưỡng từ
26/8/2019

Học sinh giỏi lớp 8

Lần 1:
09/02/2020
Lần 2:
23/2/2020
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