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KẾ HOẠCH
Thi cắm hoa chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Thực hiện theo kế hoạch số 08/KH-THCS ngày 09/09/2018, kế hoạch năm học
của trường THCS Thị Trấn Núi Sập.
Căn cứ kế hoạch hoạt động chuyên môn Tổ Sinh – Công nghệ năm học 2018 –
2019.
Nay tổ Sinh – Công nghệ lập kế hoạch tổ chức hội thi cắm hoa để chào mừng
ngày “Nhà giáo Việt Nam 20/11” năm học 2018-2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Lập thành tích chào mừng ngày “Nhà giáo Việt Nam 20/11” đồng thời nhằm
đạt kế hoạch thực hiện tháng bộ môn của tổ.
- Thúc đẩy phong trào giáo dục toàn diện cho học sinh trong nhà trường.
- Giáo dục học sinh ghi nhớ công ơn Thầy Cô nhân ngày “ Nhà giáo Việt Nam
20/11” hằng năm.
- Nhằm tạo không khí vui tươi và hứng thú trong học tập cho các em học sinh.
- Tạo điều kiện cho các em học sinh tìm tòi, sáng tạo, khéo léo, học hỏi kinh
nghiệm lẫn nhau.
- Hiểu biết về nét đẹp riêng của các loài hoa và có tình yêu với thiên nhiên.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Thời gian – Địa điểm
- Thời gian tập trung: Tất cả các lớp dự thi tập trung đúng 13h30 phút ngày
19/11/2018 để kiểm tra dụng cụ và điểm danh.
- Thời gian thực hiện: 13h45 phút đến 14h45 phút.
- Địa điểm:
+ Nhóm 1: Khối 6, khối 7 tập trung tại phòng bộ môn Sinh học.
+ Nhóm 2: Khối 8, khối 9 tập trung tại phòng bộ môn Hóa học.
- Lưu ý: GVCN khối 6 và 8 phân công, hướng dẫn học sinh chủ động chuẩn bị
từ đầu giờ học buổi chiều và nhắc nhở các em tham gia thi cắm hoa đầy đủ.
2. Đối tượng tham dự

- Là học sinh của các khối lớp
- Mỗi lớp cử 3 học sinh tham dự.
- Chú ý:
+ Mỗi lớp một sản phẩm.
+ Thí sinh dự thi phải thực hiện đồng phục theo quy định.
3. Thể lệ cuộc thi
- Đúng đối tượng dự thi.
- Nguyên vật liệu học sinh tự chuẩn bị.
- Học sinh không được mang hoa đã cắt sẵn ở nhà vào. Mút xốp có thể ngâm
nước trước khi mang vào. (Nếu vi phạm BTC kiểm tra sẽ trừ điểm).
- Hoàn thành phần thi đúng thời gian qui định của Ban giám khảo.
* Hình thức:
- Cắm hoa trên giỏ, lẵng hoa hoặc dụng cụ cắm hoa tự sáng tạo.
- Hình thức đẹp, cân đối, sáng tạo.
- Chọn giỏ hoa, lẵng hoa hay dụng cụ cắm phải phù hợp với loại hoa (Hạn chế
sử dụng dụng cụ cắm hoa đắt tiền, dụng cụ cắm hoa Ban giám khảo không hoàn
trả lại).
- Tên lớp phải ghi trên thiệp mua hoặc thiệp tự sáng tạo.
- Ban giám khảo chấm xong, các lớp sẽ tặng giỏ hoa lại cho trường để tổ chức
lễ: “Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”.
* Lưu ý: Giáo viên chủ nhiệm và giám khảo chấm không được vào khu
vực học sinh dự thi.
4. Cơ cấu giải thưởng
- Giải nhất: 4 x 200.000 đồng = 800.000 đồng
- Giải nhì:

4 x 150.000 đồng = 600.000 đồng.

- Giải ba:

4 x 100.000 đồng = 400.000 đồng.

Tổng:

1.800.000 đồng

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành phần ban tổ chức
- Bà Nguyễn Kiều Xuân

PHT

Trưởng ban

- Ông Nguyễn Thế Kỳ Linh

TT

Phó ban

- 06 thành viên của tổ Sinh-CN

Thành viên

- Ông Trịnh Văn Thu

TPT

Thành viên

- Ông Nguyễn Hồng Sự

BTCĐ

Thành viên

- GVCN các khối lớp

Thành viên

2. Thành phần ban giám khảo chia thành 2 nhóm
- Nhóm 1: Giám khảo chấm khối 6, 7:
1. Khưu Thị Cẩm Nhiên
2. Ngô Thị Bích Liễu.
3. Dương Tấn Hùng.
- Nhóm 2: Giám khảo chấm khối 8,9
1. Lê Thị Kim Cương.
2. Nguyễn Ngọc Thảo Trang.
3. Tạ Thành Nguyên
3. Phân công quản lí.
- Thầy Võ Tuấn Cảnh quản lí khối 6,7.
- Thầy Phạm Văn Chanh quản lí khối 8, 9.
IV. KINH PHÍ CHI CHO HOẠT ĐỘNG
- Chi phát thưởng các giải với số tiền là: 1.800.000 đồng.
- Chi phát sinh khác: 350.000 đồng (Mua thêm dụng cụ trang trí những bình
hoa không đạt giải để trưng bày, nước uống).
Tổng số tiền phải chi cho hoạt động là: 2.150.000 đồng (Hai triệu một trăm
năm mươi ngàn đồng).
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
(Đã Ký)

Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận:
- Hiệu trưởng, Phó HT;
- Ban tổ thức;
- Ban giám khảo;
- Đoàn Đội, GVCN các lớp;
- Lưu VT.

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
(Đã Ký)

Nguyễn Thế Kỳ Linh

