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KẾ HOẠCH 

Tổ chức ngày hội bóng nước năm học 2019-2020 

 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích 

- Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên Trường THPT 

Thực hành Sư phạm nhiệm kì 2019 – 2020. 

- Nhằm đem lại không khí sôi nổi, vui tươi cho đoàn viên thanh niên. 

- Tạo điều kiện cho các đoàn viên, thanh niên có cơ hội thể hiện tài năng, rèn luyện 

kĩ năng sinh hoạt đoàn, làm việc nhóm, nâng cao tinh thần đồng đội, hợp tác trong 

hoạt động tập thể. 

- Tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu các lớp, qua đó thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa các 

chi đoàn trực thuộc Đoàn trường THPT Thực hành Sư phạm. 

2. Yêu cầu 

Các đoàn viên, thanh niên tham gia trên tinh thần tự nguyện, nhiệt tình, nghiêm túc, 

ổn định, tuân thủ thời gian, quy định chung và sự phân công của Ban Tổ chức.  

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM: 

1. Thời gian tổ chức: 12 giờ 00 phút, thứ năm, ngày 25 tháng 6 năm 2020 

2. Địa điểm: 

- Địa điểm tập trung: sân trường THPT THSP. 

- Địa điểm tổ chức: sân trường THPT THSP. 

III. THÀNH PHẦN THAM GIA: 

Toàn thể đoàn viên, thanh niên là học sinh đang học tập tại trường THPT THSP và cựu 

học sinh trường THPT THSP. 

IV.  NỘI DUNG 

Các chi đoàn tham gia với nội dung cụ thể như sau: 

1. Hình thức đăng kí 

- Mỗi chi đoàn cử 01 đội tham gia (mỗi đội ít nhất 30 thành viên). 

- Đội trưởng lập danh sách (ghi rõ họ tên, chi đoàn, số điện thoại liên hệ của đội 

trưởng, đội phó) và đăng kí trực tiếp cho Đoàn trường 

 Lưu ý: các đội chơi tự tạo kí hiệu riêng cho đội mình như: nón, trang phục, hay các 

kí hiệu khác,… để phân biệt giữa các đội chơi. 

2. Yêu cầu chung 

- Có sức khỏe tốt, không ngại khó khăn. 

- Có tinh thần đoàn kết, kĩ năng hoạt động nhóm. 

- Trang phục: đồng phục lớp hoặc trang phục thoải mái, lịch sự, dễ di chuyển, phù 

hợp với lứa tuổi học sinh (Nghiêm cấm mặc áo ngắn, quần ngắn, trang phục phản 

cảm)  

- Không được sử dụng bóng nước có mùi hay đồ chơi có mùi. 

- Cư xử văn hóa, không bạo lực. 

- HS vi phạm quy định sẽ bị kỷ luật theo quy định của nhà trường. 

3. Nội dung chính: 

a. Chuẩn bị:  



Thời gian Khối 
Nội 

dung 
Lưu ý 

12h30 – 

13h00 
10 

Bơm 

bóng 

nước 

Các Chi Đoàn tự chuẩn bị 

bong bóng, xô, chậu, súng 

nước 

13h00 – 

13h30 
11 

13h30 – 

14h00 
12 

b. Trò chơi khởi động:  

 Trò chơi: “Băng chuyền tự động” 

- Thời gian bắt đầu: 14h15 

- Chia thành 2 lượt chơi (lượt 1: khối 12 và 11; lượt 2: khối 10) 

- Chuẩn bị: 

+ Mỗi lớp chọn ra một đội chơi gồm 25 người và 1 bạn nam làm người đại diện 

+ Các đội ngồi thành hàng dọc trên mặt đất. 

+ Sau khi phổ biến thể lệ trò chơi, đội có lợi thế được quyền đổi người đại diện 

- Thể lệ trò chơi: 

+ Bắt đầu từ đầu hàng, đội chơi sẽ chuyền người đại diện đến cuối hàng sao cho người 

đó không được chạm đất, nếu chạm đất, bắt đầu trò chơi lại từ đầu 

+ Khi chuyền đến hết hàng, người đại diện được phát cho 1 ly nước, sau đó đội lại 

chuyền người đó về vạch xuất phát. 

+ Đội chơi có lượng nước còn lại trong ly nhiều nhất là đội chiến thắng 

+ Phần thưởng: 20 quả bóng nước có màu 

c. Chơi tự do:  

- Thời gian: từ 15h00 

- Học sinh chơi tự do trong khuôn viên sân trường 

4. Dự trù kinh phí:  

Vật dụng Số lượng Thành tiền Tổng 

Bột màu 7kg 25.000đ / kg 175.000đ 

Bong bóng 300 quả 25.000đ / 100 quả 75.000đ 

Súng nước 3 cây 30.000đ / cây 90.000đ 

Xô nhựa 5 xô 20.000đ / xô 100.000đ 

   Tổng cộng: 440.000đ 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1.  Ban Chỉ đạo:  

- PGS.TS Trần Văn Minh Bí thư Đảng ủy, P. Trưởng khoa SP 

Hiệu trưởng trường THPT THSP 

Trưởng ban 

- TS. Huỳnh Thị Thúy Diễm P. Hiệu trưởng trường THPT THSP Phó ban 

- ThS. Vũ Thị Thùy Trang Bí thư chi bộ THPT THSP              Thành viên 

- Ông Nguyễn Thành Quý Trưởng ban Đại diện CMHS trường 

THPT THSP 

Thành viên 

2. Ban tổ chức: 

- Trưởng ban: 

Thầy Quan Văn Út               – Bí thư Đoàn trường. 

- Phó trưởng ban: 

Thầy Lê Tấn Phong              – Phó bí thư Đoàn trường. 

Thầy Phạm Minh Khánh      – UV. BTV Đoàn trường. 



- Các thành viên: 

1 Trần Quang Dinh                  – UV. BCH Đoàn trường. 

2. Huỳnh Gia Hân                    – UV. BCH Đoàn trường. 

3. Hồ Bảo Nghi                        – UV. BCH Đoàn trường. 

4. Trần Kiết Tường                   – UV. BCH Đoàn trường. 

5. Lương Xuân Mai                   – UV. BCH Đoàn trường. 

6. Nguyễn Phạm Xuân Trúc      – UV. BCH Đoàn trường. 

7. Huỳnh Tường Minh               – UV. BCH Đoàn trường. 

8. Trần Phúc Ngọc Minh           – UV. BCH Đoàn trường. 

 Trên đây là kế hoạch Tổ chức ngày hội bóng nước năm học 2019-2020. Kính trình BGH 

Trường THPT THSP xem xét cấp kinh phí tổ chức và gửi đến GVCN, các Chi Đoàn để tổ chức 

thực hiện. Trân trọng kính chào. 

 

 

 

 

Ý kiến của Chi Bộ 

Bí thư 

 

 

 

Ths. Vũ Thị Thùy Trang 

Ban Thường vụ Đoàn trường 

Bí thư 

 

 

 

Ths. Quan Văn Út 

 

Ký duyệt của Ban Giám Hiệu trường THPT THSP 

Hiệu trưởng 

 

(đã ký) 

 

PGS.TS. Trần Văn Minh 
Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng (để ký duyệt và giám sát); 

- Chi bộ trường THPT THSP (để giám sát và báo cáo) 

- VP Đoàn trường (để báo cáo); 

- GVCN các lớp (để thực hiện)  

- BCH các chi đoàn (để thực hiện); 

- Niêm yết VP đoàn (để thông báo); 


