
UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ 

TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY 
CỘNG HÒA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

Số:       /KH - THCSNM             Thiện An, ngày      tháng  5 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH  

Thực hiện công tác phổ cập bơi, phòng chống 

đuối nước cho học sinh trên địa bàn phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ 

năm học 2021-2022 
 

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, 

phòng chống tai nạn, thương tích trong các cơ sở giáo dục; 

Căn cứ Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk về việc triển khai tháng hành động vì trẻ em tỉnh Đắk Lắk năm 2022; 

Thực hiện Công điện số 476/CĐ-BGDĐT ngày 04/5/2022 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) về việc tăng cường phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh 

Căn cứ Công văn số 674/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 05/5/2022 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện Công điện số 476/CĐ-

BGDĐT ngày 04/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Trường THCS Ngô Mây xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phổ cập bơi 

lội, phòng chống đuối nước cho học sinh trên địa bàn phường Thiện An, thị xã 

Buôn Hồ năm  học  2021-2022 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

 1. Mục đích 

- Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và các kiến thức phòng chống 

tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn chết do đuối nước cho các em học sinh. 

- Quán triệt và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 

thực hiện kế hoạch phổ cập bơi cho học sinh; đồng thời nâng cao nhận thực, trách 

nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, gia đình và xã hội trong việc thực hiện 

hiệu quả các giải pháp phổ cập bơi, phòng đuối nước cho học sinh. 

- Tăng cường và đẩy mạnh hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, 

giúp các em nâng cao sức khỏe, hoàn thiện kỹ năng sống để trẻ tự bảo vệ mình và 

phòng tránh tai nạn đuối nước. 

- Huy động sự đóng góp của cộng đồng và xã hội nhằm thực hiện tốt công 

tác phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho học sinh. Đảm bảo quá trình thực 

hiện an toàn, hiệu quả. 

 2. Yêu cầu 

- Đảm bảo tính thiết thực an toàn hiệu quả. 
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- Hiệu trưởng các trường tạo điều kiện thuận lợi, sắp xếp hợp lý về thời 

gian giữa việc học văn hóa và ngoại khóa, phối hợp với các chủ hồ bơi có giấy 

phép đảm bảo quy định về an toàn để tổ chức các lớp phổ cập bơi cho học sinh. 

- Phấn đấu hết năm có 80% học sinh được phổ cập bơi. 

- Công tác phối hợp chặt chẽ, chu đáo thực hiện tốt với phương châm “An 

toàn – Hiệu quả - Bổ ích” 

 II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

 1. Quy mô phát triển trường lớp: 

Toàn trường gồm có 12 lớp với 353 học sinh. 

 2. Thuận lợi và khó khăn: 

 2.1. Thuận lợi 

Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân phường Thiện An  luôn quan tâm đầu tư, 

tạo điều kiện để sự nghiệp giáo dục và đào tạo của xã ngày càng phát triển. Trường 

học được nâng cấp, cơ sỡ vật chất đươc xây dựng phục vụ sinh hoạt của con em nhân 

dân tại địa phương. 

 2.2. Khó khăn 

- Trường không có hồ bơi các em học sinh phải đến các cơ sở khác xa nhà 

việc di chuyển rất khó khăn vì vậy số học sinh tham gia rất ít. 

- Bên cạnh đó nhiều phụ huynh chưa quan tâm đến công tác phổ cập bơi 

cho học sinh; một bộ phận người dân hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn do vậy việc 

phổ cập bơi cho học sinh còn hạn chế. 

 III. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

 1. Mục tiêu 

- Năm học 2021- 2022: Phấn đầu có 80% học sinh được phổ cập bơi. 

- Hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh bị đuối nước hàng năm, phấn đấu 

đến hết năm 2025 không còn tình trạng học sinh bị đuối nước. 

 2. Nội dung và giải pháp thực hiện 

 2.1. Nội dung 

- Trang bị kiến thức, lý thuyết bơi cơ bản; 

- Thực hành bơi dưới nước; 

- Kỹ năng sơ cấp cứu và kiến thức an toàn dưới nước; 

- Cách xử lý khi gặp các tình huống nguy hiểm dưới nước.      

  2.2. Giải pháp thực hiện 

- Tổ chức quán triệt và triển khai kế hoạch phổ cập bơi, phòng chống đuối 

nước cho học sinh trong toàn trường. 

- Điều tra, khảo sát thực trạng học sinh đang học tại trường biết bơi, chưa 

biết bơi. 
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- Hàng năm xây dựng kế hoạch phổ cập bơi với thời gian cụ thể; phối hợp 

với những hồ bơi trong khu vực gần trường học để thuận tiện trong việc đi lại của 

học sinh. 

- Kiểm tra, sơ kết và tổng kết việc thực hiện kế hoạch phổ cập bơi định kỳ 

vào cuối năm học và tổ chức tổng kết công tác phổ cập bơi, phòng chống đuối 

nước vào cuối tháng 5 năm 2021. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 1. Lãnh đạo nhà trường 

- Triển khai kế hoạch thực hiện công tác phổ cập bơi, phòng chống đuối 

nước đến học sinh trong nhà trường năm học  2021 -2022 

- Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo công tác phổ cập bơi, phòng chống đuối 

nước cho học sinh trên địa bàn huyện năm học 2021-2022 

- Chỉ đạo việc khảo sát số lượng học sinh biết bơi, chưa biết bơi trong nhà trường. 

- Tạo điều kiện thuận lợi, sắp xếp hợp lý về thời gian giữa việc học văn hóa 

và ngoại khóa. 

-  Phối hợp với Trung tâm Thể dục Thể thao thị xã và các Cơ sở dạy bơi 

trên địa bàn phường Thiện An, các tổ chức và cá nhân kịp thời tổ chức kiểm tra 

đánh giá khi kết thúc khóa học và cấp giấy chứng nhận cho học sinh, nhằm động 

viên, khuyến khích học sinh tham gia chương trình phổ cập bơi. 

- Phổ cập bơi lội đưa vào chỉ tiêu thi đua hàng năm. 

- Theo dõi, tổng hợp và báo cáo vào cuối mỗi học kỳ, cuối năm học.  

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các bộ phận có liên quan. 

- Phối hợp với nhà xe tổ chức đưa đón học sinh học bơi. 

- Phân công giáo viên tham gia việc tổ chức chương trình phổ cập bơi của 

trường; giáo viên đưa học sinh đến hồ bơi, bàn giao học sinh cho giáo viên dạy 

bơi và quản lý trong lúc các em học bơi… 

- Thống kê, cập nhật kịp thời, chính xác số lượng học sinh tham gia, số học 

sinh đạt, hoặc chưa đạt yêu cầu qua mỗi lần kiểm tra. Lưu trữ đầy đủ hồ sơ về 

thực hiện công tác phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho học sinh. 

 2. Chi đoàn giáo viên – Giáo viên Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền 

phong Hồ Chí Minh 

Triển khai, quán triệt rộng rãi đến các bạn đoàn viên trong chi đoàn, tham gia 

tuyên truyền vận động đến các em học sinh nhẳm giúp các em nhận thức hơn về mục 

tiêu và lợi ích của Kế hoạch phổ cập bơi, phòng chống đuối nước. 

 3. Giáo viên chủ nhiệm 

- Tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh hiểu được mục đích, ý nghĩa 

của việc phổ cập bơi cho học sinh và đăng ký cho học sinh tham gia. 
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- Tích cực vận động PHHS phối hợp với nhà trường, địa phương động viên 

các em học bơi. 

 4. Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức dạy bơi 

Ông Phạm Tuấn Anh      Hiệu Trưởng   Trưởng ban 

Ông Phan Văn Phú   Phó Hiệu trưởng  Phó ban 

Ông Phan Quang Vĩ  Nhóm trưởng TDTT Thành viên 

Bà Phan Thị Loan   Giáo viên GDTT  Thành viên 

 5. Danh sách giáo viên tham gia giảng dạy 

- Thầy Phan Quang Vĩ – Giáo dục GDTC, Chịu trách nhiệm chung 

- Cô: Phan Thị Loan – Giáo viên GDTC 

 6. Danh sách học sinh học bơi (Theo danh sách Phụ huynh học sinh, học 

sinh đăng ký – Có mẫu đăng ký tự nguyện của PHHS kèm theo) 

  - Mỗi lớp 10-20 học sinh 

 7. Thời gian học (Theo thời khóa biểu) 

 - Một khóa học: đến khi biết bơi 

 - Thời gian học: Thứ 7, chủ nhật và các khung giờ thích hợp cho học sinh 

 8. Dự trù kinh phí 

- Kinh phí tự nguyện của học sinh và PHHS. 

- Dự trù học phí mỗi học sinh; 450.000 đ /học sinh / khóa học.  

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập bơi, phòng chống đuối 

nước cho học sinh tại Trường THCS Ngô Mây năm học 2021 - 2022 đề nghị các 

bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc./. 

  

Nơi nhận: 
- Phòng GDĐT thị xã; 

- Hiệu trưởng( thay B/c); 

- Tổ trưởng các tổ CM (t/h); 

- CBGVNV nhà trường; 

- Đội TNTPHCM (P/hợp); 

- Phụ huynh học sinh; 

- Thông báo Website; 

- Trang Zalo Official Account; 

- Lưu: VT, Chuyên môn (Phú_3b). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Phan Văn Phú 
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DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÍ LỚP BƠI 

NĂM HỌC 2021 – 2022 

 

 

TT 

 

Họ và tên HS 

 

Lớp 

 

Họ và tên PHHS 

 

Số ĐT 

 

Ghi 

Chú 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
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