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KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi xây dựng không gian trường học, lớp học
“An toàn, sáng tạo, hiệu quả” cấp huyện năm học 2020-2021

Thực hiện Công văn số 1968/SGD&ĐT-GDTH ngày 11/9/2020 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Hòa Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học
năm học 2020-2021; Công văn số 2014/SGD&ĐT-GDTH ngày 17/9/2020 của Sở
Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình v/v hướng dẫn tổ chức cuộc thi xây dựng không gian
trường học, lớp học“An toàn, sáng tạo, hiệu quả”; Công văn số 502/PGD&ĐT-TH
ngày 29/9/2020 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi xây dựng
không gian trường học, lớp học“An toàn, sáng tạo, hiệu quả”.
Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi xây dựng
không gian trường học, lớp học“An toàn, sáng tạo, hiệu quả” cấp huyện năm học
2020-2021, cụ thể như sau:
I. Mục đích yêu cầu
1. Mục đích
Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều
kiện địa phương và đáp ứng nhu cầu của xã hội. Phát huy tính chủ động, tích cực,
sáng tạo của học sinh trong học tập và các hoạt động xã hội; bồi dưỡng và giáo dục
thẩm mỹ cho học sinh.
Giáo dục học sinh hiểu biết về môi trường sống; biết yêu quý, tôn trọng thiên
nhiên; hình thành và phát triển kỹ năng, thói quen giữ gìn và tôn tạo cảnh quan
trường học, lớp học; xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt và vui chơi an toàn,
thân thiện; hình thành nhân cách tốt đẹp, lối sống văn minh và có trách nhiệm với
cộng đồng.
Tăng cường xây dựng không gian trường, lớp, xanh, sạch, đẹp, an toàn trong
các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Tân Lạc; bảo đảm cho học sinh
được học tập, hoạt động trong môi trường thuận lợi, an toàn góp phần phát triển
toàn diện về thể chất, tinh thần và trí tuệ, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.
Tạo sự chuyển biến tích cực và thay đổi rõ nét trong đổi mới tổ chức lớp học;
đổi mới không gian trường học, lớp học; khai thác và sử dụng có hiệu quả, có tác
động vào quá trình giáo dục hoc sinh. Huy động sự phối hợp nhà trường, gia đình,
cộng đồng trong việc xây dựng không gian trường học, lớp học, sáng tạo, sinh động,
phong phú, hấp dẫn có tác động vào quá trình giáo dục học sinh.
Thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, phát huy tính chủ
động, sáng tạo của giáo viên, học sinh trong các nhà trường, phát huy trí tuệ tập thể
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trong việc khai thác, sử dụng không gian trường học, lớp học hiệu quả. Phát hiện, tôn
vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, từ đó tổ chức nhân rộng điển hình tới các trường
trong huyện.
2. Yêu cầu
Cuộc thi được tổ chức từ cấp trường, cấp huyện cho tất cả các trường tiểu học,
trường TH&THCS trong toàn huyện, từ đó lựa chọn những đơn vị tiểu biểu tham gia
cuộc thi cấp tỉnh, Cuộc thi đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng
giáo dục, khuyến khích động viên cán bộ quản lí (CBQL), giáo viên (GV) học hỏi,
trao đổi, truyền đạt phổ biến kinh nghiệm trong công tác xây dựng không gian trường
học, lớp học an toàn, sáng tạo, hiệu quả.
Quá trình xây dựng không gian trường học, lớp học an toàn, sáng tạo, hiệu quả
phải huy động được sự tham gia của tất cả học sinh, giáo viên, nhân viên, cán bộ quản
lý các cơ sở giáo dục; đồng thời huy động được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp chính
quyền, ngành chức năng, đoàn thể và gia đình học sinh.
Cuộc thi phải thật sự tạo ra môi trường học tập, sinh hoạt, vui chơi an toàn, thú vị,
hấp dẫn đối với học sinh và giúp các em thêm yêu quý trường lớp, thầy cô, bạn bè; có ý
nghĩa thiết thực từ đó giáo dục học sinh ý thức, thói quen giữ gìn bảo vệ môi trường và
tạo sự lan tỏa đến gia đình cộng đồng các em đang sống.
II. Đối tượng, điều kiện tham gia
- Các trường tiểu học, trường TH&THCS trong toàn huyện.
III. Hình thức, thời gian, nội dung thi
1. Hình thức, thời gian
Thi cấp huyện với 100 các trường Tiểu học, TH&THCS trong toàn huyện
tham gia dự thi. Phòng GD&ĐT tổ chức đánh giá (chấm thi) trực tiếp tại các trường
theo các nội dung của Cuộc thi.
Cuộc thi cấp huyện thực hiện từ ngày 29/3 đến hết ngày 0 /4/2021:
- Ngày 29/3/2021: Họp ban tổ chức, ban giám khảo và chuẩn bị các điều kiện
cho cuộc thi.
- Từ ngày 30/3 đến hết ngày 06/4/2021: Khảo sát, đánh giá trực tiếp tại các
nhà trường, điểm trường tiểu học.
- Ngày 07/4/2021: Tổng kết và trao giải.
Thi cấp tỉnh căn cứ vào kết quả vòng 2, Phòng GD&ĐT sẽ lựa chọn 01 trường
tham gia dự thi cấp tỉnh.
2. Nội dung thi
2.1. Nội dung 1: Xây dựng không gian trường, lớp, xanh, sạch đẹp, an toàn.
- Trường có tường xây hoặc tường rào cây xanh, khuôn viên được trồng nhiều
cây xanh, cây bóng mát, trồng cây phủ xanh các khoảng đất trống và phù hợp với
tổng thể kiến trúc, thiết kế khoa học hợp lý trên sân trường, hành lang đường đi,
trong khuôn viên trường, các phòng chức năng, phòng làm việc, lớp học đảm bảo
đẹp mắt, phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục.
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- Trường có hệ thống thùng rác có nắp đậy, được đặt tại các vị trí hợp lý thuận
tiện đảm bảo mỹ quan, định kỳ phối hợp với bộ phận thu gom rác của địa phương để
vận chuyển về khu đổ rác tập trung. Có hệ thống cống rãnh xử lí nước thải, có nguồn
nước sạch, nhà vệ sinh riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đảm bảo
không ô nhiễm môi trường.
- Thiết kế các bảng biểu áp phích mang ý nghĩa giáo dục, bố trí, sắp xếp đảm bảo
tính tiện dụng và mỹ quan, thường xuyên nhắc nhở học sinh có ý thức bảo vệ môi
trường, biết sống hài hòa thân thiện với bạn bè, thầy cô, với thiên nhiên.
- Thực hiện nghiêm túc những quy định chuẩn mực nhà giáo và học sinh, trang
phục đảm bảo gọn gàng, sạch đẹp, giản dị phù hợp với môi trường sư phạm. Xây
dựng môi trường thân thiện giữa học sinh với học sinh, giữa học sinh với cán bộ,
giáo viên, nhân viên, giữa học sinh với khách, giữa học sinh với cây xanh, thảm cỏ,
bồn hoa, bàn ghế, lớp học, sân trường...
- Cơ sở vật chất của nhà trường đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân
viên và học sinh giảng dạy, học tập và làm việc, độ cao bàn ghế phù hợp, phòng học
chuẩn ánh sáng, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có ý thức tự giác thực hiện
an toàn trường học.
2.2. Nội dung 2: Xây dựng không gian trường, lớp, sáng tạo, hiệu quả gắn
với bản sắc văn hóa dân tộc.
- Không gian trong và ngoài lớp học (lớp học, cổng trường, cầu thang, hành
lang, nhà vệ sinh, các phòng chức năng, sân chơi, sân tập ) được trang trí đẹp mắt,
thể hiện rõ ý tưởng chủ đề cụ thể, trong đó có ít nhất 01 chủ đề gắn với thực tiễn bản
sắc địa phương phù hợp điều kiện, mục tiêu thiết thực của từng lớp, từng trường.
- Các phòng chức năng trang trí với nội dung trong sáng, phù hợp với tâm sinh
lý lứa tuổi học sinh,trình bày sắp đặt đơn giản nhưng đảm bảo tính thẩm mỹ, tính
giáo dục, hài hòa, thân thiện, gần gũi, thu hút, tạo sự hứng thú, tăng hiệu quả giờ học.
- Tất cả các lớp học được trang trí, sắp xếp theo sự sáng tạo riêng của giáo
viên và học sinh, cha mẹ học sinh; không rập khuôn máy móc, hình thức, học sinh
được chủ động, làm chủ trong việc tổ chức trang trí lớp học; giáo viên huy động
nguồn lực tự xây dựng không gian lớp học, làm các công cụ học tập phù hợp với
điều kiện thực tế của lớp, học sinh, đảm bảo không gian lớp học phong phú, hấp dẫn,
tương tác, hỗ trợ quá trình học tập của học sinh.
- Hình thức trang trí không gian trường, lớp, đẹp, sáng tạo, có tác dụng giáo
dục học sinh hiểu ý nghĩa, tác dụng các công cụ, các góc học tập, các không gian
trong và ngoài lớp học. Việc thực hiện xây dựng không gian trường học, lớp học đảm
bảo yêu cầu hài hoà, phù hợp, bằng hình thức xã hội hóa, huy động sự ủng hộ của
cha mẹ học sinh, tận dụng các loại phế liệu,vật liệu có sẵn của địa phương để trang
trí đảm bảo tiết kiệm.
- Khai thác, sử dụng không gian trường học, lớp học hiệu quả, thiết thực, gắn
với thực tiễn.
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IV. Hướng dẫn chấm điểm, đánh giá
1. Mức điểm chuẩn cho mỗi nội dung
- Nội dung 1: có 05 nội dung, mỗi nội dung 10 điểm, tổng điểm 50 điểm;
- Nội dung 2: có 05 nội dung, mỗi nội dung 10 điểm, tổng điểm 50 điểm;
- Tổng điểm chuẩn cho 2 nội dung thi là 100 điểm;
- Tổng điểm là điểm trung bình của các giám khảo tham gia chấm thi.
2. Nguyên tắc chấm điểm
- Chỉ chấm điểm với các nội dung có thực hiện.
- Thực hiện đầy đủ các nội dung được 100 mức điểm chuẩn; thực hiện chưa
đầy đủ được tối đa 50 mức điểm chuẩn.
3. Đánh giá kết quả
- Tổng điểm tối đa của các nội dung là 100 điểm.
- Trường đạt loại tốt: Có tổng điểm các nội dung đạt ≥ 90 điểm (trong đó không
có nội dung nào đạt điểm dưới 8).
- Trường đạt loại khá: Có tổng điểm các nội dung đạt từ 5 điểm đến dưới 90
điểm(trong đó không có nội dung nào đạt điểm dưới 7).
- Trường đạt loại trung bình: Có tổng điểm các nội dung đạt từ 50 điểm đến dưới
5 điểm(trong đó không có nội dung nào đạt điểm dưới 5).
- Trường không đạt: Có tổng điểm các nội dung đạt dưới 50 điểm.
4. Khen thưởng và x t giải
Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận các đơn vị đạt từ loại
khá trở lên tại cuộc thi cấp huyện theo thang điểm từ cao xuống thấp.
V. Kinh phí tổ chức cuộc thi
- Phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức cuộc thi cấp huyện.
VI. Thành phần tham gia:
- Lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Ban giám khảo cấp huyện;
- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường Tiểu học, TH&THCS;
V. Ban tổ chức
1) Ban tổ chức: 05 người:
2) Ban giám khảo, thư ký: 10 người:
3) Bảo vệ, phục vụ: 02 người
VI. Tổ chức thực hiện
1. Đối với Ban tổ chức cuộc thi:
- Xây dựng Kế hoạch chi tiết, nội qui của cuộc thi;
- Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ, cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiện đảm
bảo cho cuộc thi;
- Tổ chức và điều hành toàn bộ các hoạt động của Cuộc thi theo quy định;
- Tổng kết, đánh giá và công bố kết quả Cuộc thi;
- Thực hiện chế độ báo cáo cơ quan quản lý theo quy định và các nhiệm vụ
khác liên quan.
2. Đối với các trường TH, TH&THCS:
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- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, bố trí thành phần làm việc theo Kế
hoạch của Phòng GD&ĐT.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi xây dựng không gian trường học, lớp
học“An toàn, sáng tạo, hiệu quả” cấp huyện năm học 2020-2021./.
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