PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC
TRƯỜNG THCS HỒNG QUANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đô ̣c lâ ̣p – Tự do Ha ̣nh phúc
Hồ ng Quang, ngày 01 – 11 - 2017

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI THI VĂN NGHỆ - TDTT
CHÀO MỪNG TUẦN LỄ VĂN HOÁ GIÁO DỤC VÀ
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
NĂM HỌC : 2017– 2018
Thực hiện kế hoa ̣ch số 196/KH-PGDĐT ngày 21 tháng 09 năm 2017 của PGD & ĐT
Nam Trực về việc chỉ đa ̣o công tác giáo du ̣c thể chấ t và bồ i dưỡng HSG TDTT dự thi các cấ p
năm ho ̣c 2017 – 2018.
Căn cứ kế hoa ̣ch số 238/KH – PGDĐT ngày 30 – 10 – 2017 của PGD& ĐT Nam Trực.
Bô ̣ phâ ̣n chuyên môn trường THCS trường THCS Hồ ng Quang xây dựng kế hoạch tổ
chức các hoa ̣t đô ̣ng TDTT chào mừng ngày nhà giáo Viê ̣t Nam năm ho ̣c 2017 – 2018 như
sau:
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1.1. Mục đích
Hô ̣i thi Văn nghê ̣ – Thể dục thể thao (VN - TDTT) chào mừng tuầ n lễ Văn hoá giáo
du ̣c lầ n thứ 6 và chào mừng ngày nhà giáo Viê ̣t Nam 20 – 11 cho học sinh trường THCS
Hồ ng Quang nhằm :
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại,
thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh THCS để nâng cao sức khoẻ,
phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh;
- Đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường .
- Phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao của học sinh THCS nhằm bồi dưỡng
đào tạo tài năng thể thao dự thi các cấ p;
- Tuyển chọn các vận động viên có thành tích xuất sắc tại hô ̣i thi TDTT cấp trường để
tham gia hô ̣i thi TDTT cấ p huyê ̣n, cấp tỉnh.
- Tham gia thi đấu thể thao trên tinh thần “Đoàn kết, thân ái”.
- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi giúp HS tích cực, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.
1.2. Yêu cầu
Tất cả các cán bô ̣, giáo viên, các lớp, HS tích cực hưởng ứng và đăng ký tham gia các
hoạt động thi đua theo kế hoạch.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1.

Các nô ̣i dung thi đấ u :

1.1. Điề n kinh
- Chạy 60m
- Nhảy xa
1.2. Bóng bàn
1.3. Cờ vua
1.4 Đá cầ u
1.5 Cầ u lông
1.6. Kéo co
1.7 Văn nghê ̣ ( Hát, múa )
2. Đố i tươ ̣ng thi đấ u :
- Nam và nữ ở mỗi nội dung ( Nam, nữ khối 8 -9; Nam , nữ khối 6-7)
- Nội dung Điền Kinh, Bóng bàn, Cờ vua, mỗi lớp cử 1 đến 2 HS ở mỗi một nội dung.
- Nội dung kéo co, mỗi lớp 1 Đội Nam và 1 Đội Nữ, mỗi đội 10 HS.
- Nô ̣i dung văn nghê ̣ : Mỗi lớp 1 tiế t mu ̣c ( Hát , múa đơn ca, tố p ca….)
3. Thời gian - Điạ điể m :
- Dự kiến:,Từ ngày từ 06 tháng 11 đế n hế t ngày 16 tháng 11 năm 2017.
* Chú ý: Các GVCN nhắc HS thi đấu có mặt lúc 15h 30 để khởi động
- Tại trường THCS HỒNG QUANG.
4. Cách thức thi đấ u :
- Điền kinh: Tổ chức trên đường cha ̣y đường sông Châu thành ( đố i diê ̣n trường), nhảy
xa ta ̣i sân
bãi nhà trường .Chạy, 1 lần, nhảy 3 lầ n , lấy 6 VĐV thành tích từ trên xuống
̣
dưới vào chung kế t.
- Bóng bàn : Tổ chức ta ̣i nhà luyê ̣n tâ ̣p bóng bàn của trường. Bố c thăm chia bảng lấ y 4
VDV vào bán kế t

( 3 sec ). Bán kế t và chung kế t đấ u 5 sec ( Séc

11).

- Đá cầ u, Cầ u lông : Thi đấ u ta ̣i sân baĩ nhà trường. Bố c thăm chia bảng lấ y 4
VDV vào bán kế t

( 3 sec 15). Bán kế t và chung kế t đấ u 3 sec ( Séc 21).

- Cờ vua: Thi đấ u ta ̣i phòng ho ̣c lớp 8A, 8B. Bố c thăm chia bảng lấ y 4 VDV vào bán kế t
( 1 ván). Nế u hoà thì bố c thăm..
- Kéo co : Thi đấ u ta ̣i sân baĩ nhà trường.. Bố c thăm chia bảng lấ y 4 đô ̣i vào bán kế t.

- Văn nghê ̣ : Bố c thăm thứ tự thi vòng sơ khảo ta ̣i Phòng truyề n thố ng nhà trường. Cho ̣n
6 lớp thi vòng chung kế t ta ̣i sân khấ u nhà trường
5. Đăng kí dự thi :
Hạn chót đăng kí dự thi các môn : GVCN nộp danh sách của lớp mình cho Đ/c Ngoan,
đ/c Kiên trong buổi sáng Thứ 5 ngày 2/11/2017.
- Lịch bốc thăm thi đấu các môn: Thứ 5 ngày 02 - 11
- Đ/c Cơ – Đ/c Kiên ( Điề n kinh)

– Đ/c Thuỷ ( Cờ vua)

– Đ/c Thành ( Bóng bàn)

– Đ/c Chương ( Cầ u lông)

– Đ/c Thuâ ̣n ( Kéo co)

– Đ/c Hà ( Đá cầ u) .

- Đ/c Ngoan ( Văn nghê ̣ )
6. Ban tổ chức giải :
- Thầy Phạm Đức Đoán

- Trưởng ban

- Thầy Đỗ Trọng Thái

- Phó ban

- Thầy Nguyễn Duy Phú

- Phó ban

- Đoàn TN, Đô ̣i TN, GVCN

– Uỷ viên.

7. Giám khảo - Trọng tài các nội dung thi đấu
- Điền kinh: Đ/c Cơ, Đ/c Kiên
- Kéo co: Đ/c Thuận, Đ/c Cơ – Đ/c Kiên, Đ/c Toàn ( Đánh trống kéo co)
- Bóng bàn: Đ/c Kiên – đ/c Thành.
- Cờ vua: Đ/c Huế - Đ/c Thuỷ
- Đá cầ u : Đ/c Kiên – đ/c Hà.
- Cầ u lông : Đ/c Cơ – đ/c Chương.
- Giám khảo Văn nghê ̣ : Đ/c Ngoan – Đ /c Thuỷ
- Y tế: Đ/c Phươ ̣ng, đ/c Toàn
- Âm thanh: Đ/c Chương
8. Các quy định khác:
- Trang phục phải phù hợp với nội dung thi đấu.
- Giáo viên phụ trách từng môn thi có trách nhiệm do Hiệu trưởng chỉ định.
- GVCN phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về ho ̣c sinh của lớp mình và có phương án
đảm bảo an toàn cho VĐV về thi đấu.
- Thể thức thi đấu theo quy định tại Điều lệ (gửi kèm).
- Cách tính điểm cá nhân và tâ ̣p thể lớp :
+ Mỗi nô ̣i dung nhấ t đơn đươ ̣c tính 4 điể m, nhì 3 tiń h điể m, ba tính 2 điể m,
Khuyế n khić h tính 1 điể m.
+ Nô ̣i dung đồ ng đô ̣i ( Kéo co ) : Nhấ t tính 6 điể m, nhì 4 tin
́ h điể m, ba tiń h 2 điể m.

+ Điể m của lớp là tổ ng điể m đồ ng đô ̣i và các nô ̣i dung đơn.
+ Tổ ng điể m của lớp đươ ̣c tin
́ h vào điể m thi đua của lớp.
9. Giải thưởng :
- Kéo co – Văn nghê ̣ : Nhất : 100.000 đ, Nhì 70.000 đ, Ba 50.000 đ.
- Các Nô ̣i dung khác: Nhất 40.000 đ, nhì 30.000 đ, ba 20.000 đ.
10. Dự trù kinh phí: 7000.000 Đ
11. Lịch triển khai:

- Ngày 02 tháng 11 năm 2017: GVCN nô ̣p danh sách ho ̣c sinh lớp mình thi đấu.
- Ngày 02 tháng 11 năm 2017: 14h00 họp Ban tổ chức, Tro ̣ng tài tại Phòng TT nhà
trường. Tiế n hành bố c thăm chia bảng.
.
- Ngày 02;03;04/11/2017, chuẩ n bi ̣các điề u kiê ̣n, CSVC…. phu ̣c vu ̣ hô ̣i thi
- Ngày 04 tháng 11 năm 2017: 14h00 tổng duyệt và kiểm tra công tác chuẩn bị.
- Ngày 06 tháng 11 năm 2017: Khai ma ̣c hô ̣i thi
- Từ ngày 06 – 11 – 2017 đế n ngày 14 – 11 – 2017 :
+ 16h 00 thi đấu các nội ( Vòng bảng, vòng sơ loa ̣i )
- Ngày 15 – 11 – 2017 : Thi đấ u bán kế t và ha ̣ng 3
- Ngày 16 – 11 – 2017 Thi đấ u nô ̣i dung chung kế t; tổ ng hơ ̣p kế t quả, tổng kết Hô ̣i thi
Trao giải

Người lâ ̣p kế hoa ̣ch

Đỗ Trọng Thái

