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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai một số hoạt động
đầu năm học 2019 - 2020

Kính gửi:
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 4321/BGDĐT-VP ngày 08/8/2019 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2019 - 2020;
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh triển khai
thực hiện các nội dung sau:
1. Tổ chức nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 2268/CTBGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và
giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục đến toàn thể cán bộ quản lý,
giáo viên, học sinh.
2. Chuẩn bị tốt nội dung, các điều kiện chuẩn bị cho năm học mới và tổ
chức Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020 theo qui định; đối với Giáo dục Mầm
non, tổ chức khai giảng dưới hình thức ‘‘Ngày hội đến trường của bé’’ một cách
linh hoạt, sáng tạo phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ; đối với các trường
phổ thông việc tổ chức các hoạt động đầu năm cần phù hợp với lứa tuổi học
sinh, điều kiện của nhà trường, thực tế của địa phương, đảm bảo tiết kiệm, thiết
thực và hiệu quả nhằm tạo được niềm tin, động lực cho học sinh, phấn khởi, vui
tươi đón chào năm học mới. Thống nhất trên toàn tỉnh tổ chức Lễ khai giảng
năm học 2019 - 2020 vào 8h00’ ngày 05/9/2019.
3. Các đơn vị giáo dục nhanh chóng ổn định kế hoạch năm học, đảm bảo
nội dung chương trình giáo dục theo quy định phù hợp với tình hình thực tế của
địa phương và nhà trường; triển khai các hoạt động đảm bảo an ninh, an toàn
trường học; tổ chức thực hiện tốt các hoạt động:
- Tổ chức hoạt động đón học sinh đầu cấp học; tạo điều kiện thuận lợi cho
học sinh đầu cấp nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập và rèn luyện
thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, giao lưu
giữa học sinh các lớp đầu cấp với học sinh các lớp trên.
- Tổ chức học sinh tìm hiểu về truyền thống, cơ cấu tổ chức, cán bộ quản lý,
giáo viên, nhân viên và các tấm gương tiêu biểu của nhà trường; vị trí phòng học,
phòng chức năng, thư viện, sân chơi, bãi tập, nhà ăn, khu nội trú (nếu có); các hoạt
động giáo dục, chương trình giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở trường,
lớp; giới thiệu về sách giáo khoa, các tài liệu tham khảo trong nhà trường nhằm
khơi dạy sự yêu thích và hứng thú của học sinh với các môn học.
- Phổ biến nội quy nhà trường; bộ quy tắc ứng xử; quy chế kiểm tra, đánh
giá, xếp loại học sinh về học lực, hạnh kiểm và các quy định khác của Ngành,
của nhà trường.
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- Hướng dẫn học sinh hát Quốc ca, Đoàn ca, Đội ca, đảm bảo đúng nhạc, hát
Quốc ca trên nhạc nền không lới (đối với học sinh Tiểu học hát Quốc ca trên nhạc
nền có lời); thực hiện thường xuyên việc tập thể dục và buổi sáng, thể dục giữa giờ
và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Hướng dẫn học sinh trang trí lớp học; sử dụng, giữ gìn, bảo quản trang
phục, sách, vở, đồ dùng học tập; nâng cao ý thức trong việc bảo vệ cảnh quan
môi trường và cách sử dụng, giữ gìn, bảo vệ công trình vệ sinh, nước sạch và
các công trình phục vụ cho các hoạt động trong nhà trường. Tổ chức cho học
sinh trực tiếp tham gia lao động, vệ sinh trường, lớp học, công trình vệ sinh
trong trường học.
- Giới thiệu các loại hình và khuyến khích học sinh đăng ký tham gia hoạt
động các câu lạc bộ sở thích, tài năng, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các
diễn đàn trong trường; các hoạt động Đoàn, Đội.
- Việc tổ chức các hoạt động đầu năm học phải phù hợp với lứa tuổi học
sinh, điều kiện của nhà trường, đảm bảo thiết thực, hiệu quả để tạo ra niềm tin,
động lực học tập cho học sinh. Các hoạt động cần phát huy tình tích cực, chủ
động, sáng tạo, tự quản của học sinh, tránh việc tổ chức hình thức, gây quá tải
cho học sinh.
- Các cơ sở giáo dục, trường học triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh,
an toàn trường học, đặc biệt lưu ý các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối trong
việc đưa đón học sinh.
4. Tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động các đơn vị giáo dục trên địa
bàn; triển khai thực hiện hiệu quả văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào
tạo về các khoản thu, chi ngoài ngân sách năm học 2019 - 2020; khắc phục triệt
để tình trạng lạm thu; xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục xảy ra vi
phạm trong thu, chi đầu năm học.
5. Tổ chức thực hiện tốt các nội dung tại Công văn số 1422/SGDĐT-VP
ngày 05/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La về việc chuẩn bị cho
khai giảng năm học 2019 - 2020. Báo các hoạt động đầu năm học được lồng
ghép trong báo cáo đầu năm học mới chậm nhất ngày 10/9/2019 gửi về Sở Giáo
dục và Đào tạo Sơn La qua (Văn phòng Sở).
Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị giáo dục, trường
học triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, VP, Sọn (10b).
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