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KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017- 2018 

      

 Căn cứ Công văn số 1592/SGD&ĐT-VP  ngày 17/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ 

An về việc chuẩn bị năm học mới và tổ chức lễ khai giảng năm học 2017- 2018; 

Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017- 2018  của trường THPT Cửa Lò 2; 

THPT Cửa Lò 2 đề ra kế hoạch tổ chức buổi lễ khai giảng năm học mới 2017- 2018 cụ thể 

như sau:  

I. Thời gian: 7h ngày 05 tháng 9 năm 2017. 

II. Thành phần khách mời: 

- Lãnh đạo sở GD- ĐT Nghệ An. 

- Ban thường vụ Thị ủy, lãnh đạo UBND Thị xã Cửa Lò; Hội khuyến học Thị xã Cửa Lò, Ban 

chấp hành hội cha mẹ học sinh. 

III. Phân công nhiệm vụ: 

1. Chỉ đạo chung, lên kế hoạch: đ/c Nguyễn Hồng Hải 

2. Tổ chức làm lễ đài, sân khấu, loa máy, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu: BTV Đoàn, lớp trực 

tuần. 

1. Tổ chức chuẩn bị hội trường tiếp khách, giấy mời, nước: Công đoàn, tổ văn phòng. 

2. Lẵng hoa: Khối 10: 2 lẵng hoa to (3 lớp chung 1 lẵng) có chữ chúc mừng: Chào mừng  

khai giảng năm học mới 2016- 2017. Khối 11,12: Mỗi lớp 1 giỏ hoa nhỏ đặt trên sân khấu (riêng 

2 lớp:  11A1: 1 lẵng hoa trên bục tượng Bác và 11A2: 1 lẵng hoa trên bục nói). 

4. Tập luyện nghi thức: Chào cờ Quốc ca cho toàn thể học sinh: Đoàn trường. 

5. Văn nghệ: Đoàn trường. 

IV. Đồng phục và thời gian tập trung ngày lễ:  

1. Giáo viên: - Nam: Áo trắng quần tối màu, cà vạt 

                       - Nữ: Áo dài truyền thống. 



2. Học sinh:  Áo đồng phục mùa hè của nhà trường. Mặc quần tối màu, học sinh nam bỏ áo vào 

trong quần. 

3. Giáo viên cán bộ công nhân viên không là giáo viên chủ nhiệm có mặt 7h ngày 05 tháng 9 năm 

2017. Học sinh và các giáo viên chủ nhiệm có mặt lúc 7h kém 15, BTV đoàn, GVCN, học sinh 

lớp trực có mặt 6h 30. 

   V. Chương trình buổi lễ:  

- 7h00 đến 7h15 :  Ổn định tổ chức, đón học sinh đầu cấp:  T. Huân 

- 7h 15 đến 7h 30 : Nghi thức, khai mạc: Thầy Huân. 

- 7h 30 đến 7h45 : Diễn văn chào mừng năm học mới và đánh trống khai trường: Thầy Hải. 

- 7h45 đến 8h00: Phát động “Tháng khuyến học”, “Tháng an toàn giao thông”: Cô Mai. 

- 7h45 đến 8h 00: Phát biểu của lãnh đạo Thị xã, đọc thư của Chủ tịch nước (nếu có). 

- 8h00 đến 8h15: Đại diện học sinh đọc hưởng ứng năm học mới: lớp 12A3. 

- 8h 15 đến 8h30: Văn nghệ. 

 - 8h 30: Bế mạc. 

 Đây là kế hoạch và nhiệm vụ quan trọng của nhà trường trong năm học đề nghị các tổ chức, 

cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện. 

 

Nơi nhận: 

-BGH; 

- BTV đoàn; 

- Các GVCN; 

- Treo phòng chờ; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

  

 

Nguyễn Hồng Hải 

 

 

 

 




