
 

 

TRƯỜNG THCS HÙNG THẮNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 Hùng Thắng, ngày 19  tháng 8  năm 2014 

 

KẾ HOẠCH VÀ CHƢƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG  

NĂM HỌC 2014 - 2015 

 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức:  

- Từ 7h00 đến 9h30’, ngày 05/9/2014; 

- Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới tại sân trường. 

2. Thành phần dự lễ: 

- Lãnh đạo địa phương xã Hùng Thắng. 

- BCH Hội phụ huynh của trường 

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; 

 3. Phân công nhiệm vụ: 

a) Phụ trách âm thanh, hình ảnh: 

- Đ/c: Thùy điều khiển hệ thống âm thanh (thử tại trường chiều ngày 04/9, 

có tối thiểu 4 micro không dây); 

- Đ/c: Tài quay camera và chụp ảnh. Chú ý kiểm tra dung lượng ổ đĩa, nạp 

điện trước và chuẩn bị nguồn điện nạp trong quá trình làm nhiệm vụ; 

- Đ/c: Lành, Tú tập luyện Đội văn nghệ nhà trường. 

b) Sân khấu: 

- Đ/c Công; Thủy; Dịu; Tài; T.Tuyến 

 + Cắt và treo phông chữ: 

TRƢỜNG THCS HÙNG THẮNG 

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014 – 2015 

                                              Hùng Thắng, ngày 05 tháng 9 năm 2014. 

   

+ Các băng rôn treo ngoài cổng: 

       NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2014 – 2015 



 

 

- Đ/c Tú trang trí trống, dùi trống; 

- Đ/c Phi; Vân; Huyền hướng dẫn học sinh khối 9 chuẩn bị cờ chuối (cắm 

tại khu cổng trường sáng ngày 5/9), sân khấu và thu dọn sân khấu (chú ý giặt 

phông và treo từ chiều 4/9). 

c) Chuẩn bị nội dung: 

 - Đ/c Phi, Lành hướng dẫn học sinh dẫn chương trình văn nghệ (Chọn 01 

HS khối 9); 

- Đ/c Nam dẫn chương trình làm phần tổ chức buổi Lễ; 

 - Đ/c Kính: Diễn văn khai giảng năm học mới; 

 - Đ/c Kính: Thư của Chủ tịch nước;  

 - Đ/c Phi chọn học sinh phát biểu cảm nghĩ về năm học mới và thể hiện 

quyết tâm trong học tập để đạt kết quả cao (Chú ý: duyệt nội dung);  

- Đ/c Công: Chuẩn bị các trò chơi cho học sinh 

- Viết và gửi giấy mời: Đ/c Cúc, Phương. 

d) Các công việc khác: 

 - Tiếp khách: BGH, Công đoàn; 

 - Đ/c Cúc mua hoa trang trí sân khấu; 

 - Đ/c Huyền, Trang chuẩn bị nước uống, tiếp nước đại biểu và các thầy cô 

giáo; 

 - Đ/c Tài, Công, Hải ổn định trật tự; 

 - Giáo viên chủ nhiệm khối 6 viết lời dẫn giới thiệu về lớp chủ nhiệm của 

mình và nộp về đ/c Nga. 

 - Trang phục của giáo viên nam: áo trắng, quần sẫm màu ca – vát, giáo 

viên nữ: áo dài (lưu ý: 6h45h tất cả giáo viên hoàn thành khâu chuẩn bị); 

 - Học sinh toàn trường mặc đồng phục, mỗi lớp 4 lá cờ (lấy tại phòng 

Đoàn Đội, đồng chí Công kiểm tra cờ và cán cờ trước ngày 5/9); 

 - Đ/c Dịu, Lành, Huyền, Thủy: trang điểm cho học sinh tham gia biểu 

diễn; 



 

 

- Đ/c Tài, Thùy chuẩn bị máy phát điện và dây dẫn điện, (dự phòng mất 

điện); 

- Đ/c Công phân công đc Tài, Hải chuẩn bị CSVC cho trò chơi dân gian; 

- GVCN nhắc tất cả học sinh mang ô che nắng (mưa), đúng 6h30 có mặt 

tại trƣờng. Riêng khối 6: GVCN chuẩn bị cờ đuôi nheo và hướng dẫn học sinh 

diễu hành; 

 

* Chú ý: Giáo viên phụ trách dựng sân khấu có mặt tại trường lúc 

6h15’, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt tại trường lúc 6h30’ 

 

4. Chƣơng trình: 

a) Chƣơng trình văn nghệ và công tác tổ chức 

THỜI GIAN TRÌNH TỰ NỘI DUNG 
NGƯỜI THỰC 

HIỆN 

7h00 – 7h20 - Văn nghệ chào mừng - Đ/c Lành. 

7h20 – 7h30 - Tặng hoa chúc mừng. - Đ/c Nam. 

7h30 – 7h35 
- Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu 

(GV&HS hát Quốc ca) 
- Đ/c Nam. 

7h35 – 7h50 - Lễ đón học sinh lớp 6. - Đồng chí Nga 

 

b) Lễ khai giảng 

 

 THỜI GIAN TRÌNH TỰ NỘI DUNG 
NGƯỜI 

THỰC HIỆN 

 7h50 – 7h52 - Lời dẫn cho Lễ khai giảng, phần “Lễ” - Đ/c Nam. 

PHẦN LỄ 

7h52 – 8h00 - Đọc thư của Chủ tịch nước. - Đ/c Kính. 

8h00 – 8h05 
- Diễn văn khai giảng năm học mới; 

đánh trống khai trường. 
- Đ/c Kính 



 

 

8h05 – 8h10 - Học sinh phát biểu cảm nghĩ. 
- Em HS khối 

9 

8h10 – 8h20 - Lãnh đạo cấp trên phát biểu  

8h20 - Bế mạc - Đ/c Kính 

PHẦN 

HỘI 

8h20 – 8h30 - Văn nghệ - Đ/c Lành 

8h30 – 9h30 - Tổ chức trò chơi: - Đ/c Công. 

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học mới, đề nghị tất cả 

các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường nghiên cứu và thực 

hiện nghiêm túc. 

                          

HIỆU TRƯỞNG 

 

 


