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KẾ HOẠCH
Triển khai xây dựng cổng trường an toàn giao thông
Năm học 2018 - 2019
Được sự chỉ đạo của Ban giám hiệu Trường tiểu học Yên Thanh, Chi đoàn
nhà Trường xây dựng kế hoạch và triển khai “Xây dựng cổng Trường an toàn
giao thông” năm học 2018-2019 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, học
sinh khi tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xây dựng nếp sống văn
hóa khi tham giao thông.
2. Nâng cao ý thức tự giác, tự quản của đoàn viên thanh niên, học sinh trong
việc tuyên truyền và thực hiện các quy định về an toàn giao thông.
3. Xây dựng cổng Trường sạch, đẹp, không xảy ra ùn tắc mỗi khi tan học và
an toàn giao thông.
4. Phối hợp chặt chẽ với BGH nhà Trường, Liên đội, các Tổ chuyên môn,
giáo viên chủ nghiệm các Lớp, nhân viên bảo vệ… để đảm bảo thực hiện được
mục tiêu xây dựng "Cổng trường an toàn giao thông".
5. Việc triển khai xây dựng “Cổng trường an toàn giao thông” phải đồng bộ,
đảm bảo hiệu quả, tránh hình thức.
II. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG
1. Địa điểm: Cổng Trường tiểu học Yên Thanh
2. Thời gian: Trong năm học 2018-2019. Cuối ca học buổi sáng, chiều từ thứ 2
đến thứ 5 và buổi sáng ngày thứ 6 hàng tuần.
3. Nội dung
+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, lồng ghép trong
các giờ học, giờ sinh hoạt tập thể cho học sinh…
+ Phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường tổ chức các hoạt động hỗ trợ
học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn, tổ chức cho học sinh ký cam kết
không vi phạm pháp luật về giao thông và thực hiện văn hóa giao thông.
+ Chi đoàn tổ chức thành lập đội tình nguyện tham gia hướng dẫn giao thông
tại khu vực cổng trường trong giờ cao điểm, vận động người dân và phụ huynh
học sinh không vi phạm an toàn giao thông đặc biệt là ở khu vực cổng trường.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
+ Các đồng chí đoàn viên có trách nhiệm hỗ trợ hướng dẫn giao thông tại khu
vực cổng Trường trong hai khung giờ: Tan học buổi sáng (10 giờ 30 phút) và
đặc biệt là khung giờ tan học buổi chiều (16 giờ 30 phút)
+ Theo lịch phân công các đồng chí đoàn viên có trách nhiệm có mặt tại cổng
Trường trước giờ tan học 10 phút (Trong trường hợp các đồng chí có tiết dạy
cuối của buổi học được phân thì ngay sau khi cho học sinh lớp mình tan học
các đồng chí tiếp tục nhiệm vụ được phân của mình)
+ Trong trường hợp các đ/c nghỉ, đề nghị các đ/c báo lại cho đ/c Đinh Mạnh
Linh để phân công người thay thế.
+ Các đồng chí có nhiệm vụ:
- Hướng dẫn người dân và phụ huynh học sinh đỗ xe đúng nơi quy định, tiết
kiệm không gian. Không đỗ xe trước cổng trường. Đảm bảo hành lang an toàn
giao thông cho học sinh tan học. Ví dụ cách đỗ hai bên đường:

- Hướng dẫn phân luồng giao thông tại khu vực cổng trường, tránh ùn tắc.
- Nhắc nhở phụ huynh và học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
+ Lịch cụ thể:
BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

Đại

Hiếu; Hiền

Đại; Quỳnh

Nhung; Thu

Hải; Thiên

CHIỀU

Thiên; Linh;
Thanh

Thúy; Hòa;
Linh

Trang; Linh;
Huyền Hương

Đại; Thiên;
Linh; Ngọc

Trên đây là toàn bộ kế hoạch triển khai “Xây dựng cổng Trường an toàn giao
thông” năm học 2018-2019. Đề nghị các đồng chí nghiêm túc thực hiện.
Xin trân trọng cảm ơn !
TM. BCH CHI ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ
Nơi nhận:
- BGH Trường (b/c);
- Đoàn TN (t/h); Website Trường;
- Lưu: CĐ; CM;

Đinh Mạnh Linh
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