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V/v tăng cường vận động, duy trì
sĩ số học sinh

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Các đơn vị trường học trực thuộc.
Căn cứ Báo cáo số 103/BC-HĐND ngày 06/5/2022 của Hội đồng nhân
dân huyện Kông Chro về Kết quả khảo sát tình hình duy trì sĩ số học sinh bậc
Trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn huyện Kông Chro.
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các đơn vị thực hiện một số
nội dung sau:
1. Triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh,
huyện và các ngành về việc duy trì sĩ số học sinh, hạn chế học sinh bỏ học giữa
chừng; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu
một đến hai học sinh có nguy cơ bỏ học” theo chỉ thị số 11/CT-UBND ngày
21/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Kế hoạch số 26/KH-PGDĐT
ngày 01/10/2020 của Phòng GDĐT về tăng cường duy trì sĩ số học sinh THCS.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, trách
nhiệm trong công tác duy trì sĩ số học sinh cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân
viên và phụ huynh học sinh.
3. Tăng cường phối hợp với chính quyền, các ban ngành và đoàn thể tại địa
phương, Hội khuyến học, Trung tâm học tập cộng đồng trong công tác duy trì sĩ
số học sinh: thường xuyên tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương
trong công tác vận động học sinh ra lớp bằng văn bản; tham mưu tổ chức các
Hội nghị chuyên đề về duy trì sĩ số học sinh; xây dựng quy chế phối hợp giữa
chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể, nhà trường và gia đình trong công
tác vận động duy trì sĩ số học sinh ngay từ đầu năm học; thành lập các tổ vận
động học sinh trong từng thôn, làng….
4. Chỉ đạo các đoàn thể, công tác Đội, Đoàn TNCSHCM tổ chức các hoạt
động phong trào, vui chơi, giải trí các câu lạc bộ, phong phú về nội dung và hình
thức trong nhà trường tạo môi trường giáo dục hấp dẫn đối với học sinh; tạo
cảnh quan sư phạm, môi trường thân thiện để thu hút học sinh đến trường.
5. Xây dựng mối liên hệ phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình để
rèn luyện, chăm lo cho học sinh nhất là học sinh có ý thức học tập chưa tốt.

Quan tâm đặc biệt đến học sinh yếu, kém, hoàn cảnh gia đình kinh tế khó khăn,
tránh tình trạng để học sinh “ngồi bên lề lớp học” dẫn đến tăng nguy cơ bỏ học.
Yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường nghiêm túc tổ chức, triển khai thực
hiện./.
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