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KẾ HOẠCH 

Triển khai các hoạt động chào năm học mới 2021-2022 

 

Thực hiện Công văn số 2848/SGDĐT-CTrTT ngày 14/8/2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về Triển khai các hoạt động chào năm học mới 2021-2022. 

Căn cứ tình hình thực tế, trường Phổ thông Hermann Gmeiner xây dựng Kế 

hoạch triển khai các hoạt động chào năm học mới gồm các nội dung sau:   

I. Mục đích - yêu cầu: 

- Tạo tâm thế phấn khởi cho toàn thể giáo viên- nhân viên và học sinh, phụ 

huynh bước vào năm học mới. 

- Truyền tải thông điệp của Chủ tịch Nước, Lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo nhà 

trường đến đội ngũ giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh. 

- Chuẩn bị các điều kiện để học sinh làm quen với nhà trường, đội ngũ giáo 

viên, khỏi ngỡ ngàng khi bước vào tuần học đầu tiên. 

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng chống Dịch Covid 19. 

- Đảm bảo hiệu quả, ý nghĩa, ngắn gọn, trang trọng. 

II. Nội dung hoạt động 

1. Thông báo cho toàn thể giáo viên- nhân viên, học sinh theo dõi Chương 

trình Tọa đàm “Đà Nẵng – Chào năm học mới!”   

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Đà 

Nẵng thực hiện Chương trình Tọa đàm “Đà Nẵng – Chào năm học mới”. 

a) Nội dung 

- Phản ánh công tác triển khai năm học mới 2021-2022 tại các trường học, địa 

phương trên địa bàn thành phố; 

- Phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo 

dục; của phụ phụ huynh và học sinh thành phố trong năm học mới; 

- Trao đổi cùng lãnh đạo ngành giáo dục thành phố về công tác chuẩn bị cho 

năm học mới; 

- Truyền tải thông điệp của lãnh đạo thành phố gửi cán bộ, giáo viên, 

nhân viên ngành giáo dục và phụ huynh, học sinh thành phố. 
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b) Thời gian phát sóng: 07h00 ngày 05/9/2021 trên kênh DanangTV1 và 

DanangTV2, Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng. 

Phát lại cùng ngày lúc 14h30 trên kênh DanangTV1 và 15h00 trên kênh 

DanangTV2, Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng. 

Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, 

học sinh về thời gian phát sóng Chương trình để theo dõi, nắm bắt thông tin và tạo 

tâm thế phấn khởi, tích cực bắt đầu năm học mới 2021-2022.  

2. Triển khai các hoạt động chào năm học mới tại trường 

a. Hình thức: Tổ chức sự kiện online. 

- Toàn thể GV-NV, phụ huynh và học sinh xem chương trình trực tuyến qua 

trang Fanpage của trường Hermann Gmeiner Đà Nẵng, 

https://www.facebook.com/hermanngmeinerdn/?ref=bookmarks 

- Từ 7h00 đến 7h30 ngày 5/9/2021: Xem Chương trình Tọa đàm “Đà Nẵng - 

Chào năm học mới” trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng; (chia sẻ về trang 

Fanpage của trường cùng thời gian) 

- Từ 7h30 đến 9h00 ngày 5/9/2021: Chương  trình trực tuyến của nhà trường. 

b. Chương trình:   

-  Chương trình văn nghệ chào mừng năm học mới 2021-2022. 

- Giới thiệu thư của Chủ tịch Nước gửi Ngành giáo dục nhân ngày khai giảng 

năm học mới;  

- Giới thiệu tổng quan về nhà trường; thông điệp của nhà trường gửi cán bộ, 

giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh. 

- Cảm nhận của học sinh nhân dịp khai trường. 

- Giới thiệu tổ chức nhà trường, các tập thể lớp, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên 

bộ môn; Giới thiệu các câu lạc bộ dành cho học sinh. 

- Hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi được trở 

lại trường học tập. 

- Hướng dẫn các hoạt động chuyên môn đầu năm, cách học online. 

III. Tổ chức thực hiện 

- Các bộ phận, cá nhân được phân công chuẩn bị chu đáo nội dung để tổ chức 

các hoạt động Chào năm học mới 2021-2022 hiệu quả. 

-  Mời toàn thể GV-NV tham dự; GVCN mời PHHS và thông báo cho tất cả HS 

tham dự. 

https://www.facebook.com/hermanngmeinerdn/?ref=bookmarks
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Trên đây là kế hoạch Triển khai các hoạt động chào năm học mới 2021-2022 

của Trường Phổ thông Hermann Gmeiner. Kính đề nghị các bộ phận, cá nhân khắc 

phục khó khăn trong tình hình phòng chống dịch bệnh; nghiêm túc thực hiện nhiệm 

vụ, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện bước vào năm học mới 2021-2022./.  

 

Nơi nhận:                                                                   

- BGH; 

- GV-NV (qua nhóm Zalo); 

- Lưu VT-VP. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký và đóng dấu) 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Tuyết     

 

 

  

                                                                           

      

 


