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KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓA 

DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ THCS NĂM HỌC 2022 – 2023 
 

Căn cứ Thông tư Số 04/2014/TT-BGDĐT V/v Ban hành Quy định Quản lý hoạt 

động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa ngày 28 tháng 

02 năm 2014; 

Công văn số 934 /PGD&ĐT ngày 9/9/2022 của PGD&ĐT Hạ Long  v/v tiếp tục tổ 

chức hoạt động GDNGCK năm học 2022 – 2023; 

Căn cứ Đề án giáo dục ngoài giờ chính khóa của nhà trường; 

Căn cứ nhu cầu của một bộ phận CMHS và tình hình thực tế, nhà trường xây dựng 

Kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa dành cho học sinh Tiểu học, 

THCS năm học 2022 - 2023, cụ thể như sau: 

1. Mục đích 

- Đáp ứng yêu cầu giáo dục căn bản và toàn diện của ngành. 

- Tạo sân chơi, hoạt động lành mạnh, bổ ích cho các con học sinh tham gia; học sinh có cơ 

hội để tìm hiểu, tham gia, phát hiện và nuôi dưỡng những năng lực đặc biệt của bản thân. 

- Đáp ứng nguyện vọng của cha mẹ học sinh trong việc tăng cường việc phát triển toàn 

diện của học sinh và quản lí học sinh trong thời gian CMHS làm việc. 

2. Yêu cầu 

- Học sinh tự nguyên đăng ký tham gia, chấp hành đúng các nội quy của lớp học. 

- Học sinh tham gia phải đạt được những mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra giữa và 

cuối khóa học. 

III. NỘI DUNG 

1. Đối tượng tham gia 

- Các con học sinh Tiểu học và THCS tự nguyện đăng ký tham gia. 

2. Thời gian thực hiện 

- Khóa 1: Từ 01/10/2022 – 7/01/2023 (10 buổi) 

- Khóa 2: Từ 14/01/2023 – 6/05/2023 (10 buổi). 

3. Chương trình giảng dạy và phương pháp tổ chức 

3.1. Mục tiêu từng môn   

a) Lớp Bóng đá 

- Giúp học sinh làm quen với các kỹ thuật cơ bản khi chơi bóng đá, hướng dẫn một số 

điều luật thi đấu đơn giản. 



- Hình thành các kỹ năng, kỹ xảo cần thiết và các hoạt động vận động cho học sinh. Đẩy 

mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung và phong trào tập luyện bóng đá 

cho học sinh nói riêng. 

- Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng: nhận bóng, dẫn bóng, sút bóng, đánh đầu, phối hợp 

chiến thuật, … 

b) Lớp Bóng rổ 

- Tập luyện nâng cao thể lực, phát triển tầm vóc, rèn luyện ý chí, kỹ năng, tính kỷ luật và 

tinh thần đồng đội cho người tập. 

- Tăng cường thể chất, tinh thần phấn chấn, thể thao lành mạnh. 

- Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng: nhận bóng, nhồi bóng, dẫn bóng, chuyền bóng, 

ném rổ, phối hợp chiến thuật, … 

c) Lớp Võ Taekwondo 

- Hình thành thói quen yêu thích tập luyện thể dục thể thao. Phát triển hứng thú bền vững 

về môn võ taekwondo. 

- Tập luyện kĩ năng thi đấu, tự vệ Taekwondo: Di chuyển chân, đá, đỡ, phối hợp di 

chuyển, thi đấu, … 

d) Lớp Hội họa 

- Giúp phát triển năng lực sáng tạo thẩm mĩ của HS thông qua các hoạt động tạo hình 

phong phú, đa dạng và hấp dẫn. Các con có thêm hiểu biết về một số tác phẩm tiêu biểu 

của hoạ sĩ nổi tiếng Việt Nam và thế giới. 

- Phát huy trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo, hình dung, quan sát, phân tích và thể hiện 

cảm xúc thông qua các bài học về : Vẽ, Màu sắc, Nặn, Thủ công, Đồ hoạ, Lịch sử mỹ 

thuật… 

- Hình thành các kỹ năng cần thiết, rèn luyện đôi bàn tay khéo léo, và các hoạt động vận 

động cho học sinh. Rèn luyện tư duy sáng tạo; Biết cảm nhận và yêu thích cái đẹp, yêu 

thích môn Mĩ thuật. 

 e) Lớp Dọn dẹp – Nấu ăn 

- Thực hiện sắp xếp và trang trí các khu vực trong nhà bếp hợp lý và khoa học; tạo sự gọn 

gàng ngăn nắp & thoải mái khi nấu ăn. 

- Học quy trình thực hiện các món nấu. 

- Thực hành tiết kiệm, giữ gìn vệ sinh & an toàn thực phẩm. 

- Chế biến được một món nấu đảm bảo yêu cầu kĩ thuật. 

f) Lớp Nhảy hiện đại 

- Hình thành các kỹ năng, kỹ xảo và các hoạt động vận động, giúp các em làm quen với 

các kỹ thuật cơ bản của môn Dance sport.  



- Học những kỹ năng về các điệu nhảy và biết nhảy các điệu nhảy: bachata, Chachacha, 

nhảy Shuffle dance, … 

g) Lớp STEAM 

 - Trung tâm STEAM KDI thực hiện (nôi dung chương trình, giáo viên dạy). 

3.2. Thời lượng:  

- Tổng thời lượng của chương trình là 20 buổi/môn/khóa (2 tiết/buổi). 

- Mỗi môn có 2 khóa học. 

3.3. Phân phối chương trình: được trình bày cụ thể trong bản đính kèm . 

3.4. Lịch các lớp 

- Thời gian biểu: Ca 1: Từ 7h30' – 9h00 

   Ca 2: Từ 9h15’ – 10h45’ 

- Lịch các môn: 

Môn Bóng 

đá 

Bóng rổ Võ 

Teakwondo 

Hội họa Dọn dẹp 

– Nấu ăn 

Nhảy 

hiện đại 

STEAM 

Ca 1        

Ca 2        

3.5. Cách thức tổ chức lớp học 

a. Sĩ số các lớp:  

- Từ 20 – 30 hs/lớp (Tối thiểu 20 HS tham gia sẽ mở lớp). 

- Riêng lớp STEAM tối thiểu 35 học sinh. 

b. Tổ chức giảng dạy: 

- Học sinh được chọn tham gia 1 - 2 môn theo sở thích và sở trường. 

- Mỗi môn dạy 02 tiết/sáng thứ 7/tuần; 3 tuần/tháng.  

- Ban giám hiệu, TTCM thực hiện dự giờ, đánh giá hoạt động dạy – học và rút kinh 

nghiệm 3 tháng/lần và khi kết thúc khóa học. 

4. Kinh phí tham gia: 

- Kinh phí: 45.000đ/buổi/môn.  

- Cả khóa: 450.000đ/môn/khóa học (tương ứng 10 buổi). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban giám hiệu nhà trường  

- Xây dựng đề án; duyệt đề án với Hội đồng quản trị trường. 

- Căn cứ vào đề án được phê duyệt, tổ chức thực hiện giảng dạy theo nội dung của đề án. 

- Phân công giáo viên có trình độ chuyên môn tốt, tinh thần trách nhiệm cao tham gia 

giảng dạy. 

- Thường xuyên kiểm tra, dự giờ, rút kinh nghiệm. 



2. Tổ trưởng chuyên môn 

- Triển khai và cùng giáo viên xây dựng phân phối chương trình. 

- Kiểm tra, dự giờ, rút kinh nghiệm giờ dạy. 

3. Giáo viên tham gia giảng dạy 

- Cùng nhóm chuyên môn xây dựng xây dựng phân phối chương trình, nội dung giảng 

dạy. 

- Xây dựng Kế hoạch giảng dạy cụ thể, duyệt với Ban giám hiệu nhà trường. 

- Chuẩn bị giáo án, các tư liệu để giảng dạy. 

- Giảng dạy nghiêm túc, hiệu quả, đúng phân phối chương trình được duyệt. 

- Báo cáo tình hình thực hiện KH với TTCM, Ban lãnh đạo nhà trường thường xuyên (1 

lần/tháng) và đột xuất. 

4. Học sinh và CMHS tham gia 

- Tự nguyện đăng ký tham gia. 

- Chấp hành đúng những yêu cầu, nội quy của từng môn học; học tập nghiêm túc để đạt 

kết quả tốt. 
 

Nơi nhận: 

- HĐQT trường (báo cáo); 

- BGH (chỉ đạo, tổ chức thực hiện); 

- TTCM, GVCN (thực hiện); 

- Đăng Website; 

- Lưu VP. 

K/T HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đinh Văn Nghiêm 
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