UBND QUẬN HẢI CHÂU
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO

Số :72 /PGDĐT-THTĐ
V/v hướng dẫn bổ sung Công văn số
64/PGDĐT-TH
.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Châu, ngày07 tháng05năm 2020

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS.
Thực hiện Công văn số 1112/SGDĐT-CTrTT ngày 06/5/2020 của Sở GDĐT
về việc hướng dẫn bổ sung việc tổ chức các hoạt động dạy và học sau khi học sinh
đi học lại; Phòng GDĐT hướng dẫn các trường tiếp tục thực hiện Công văn số
64/PGDĐT-THTĐ và thực hiện bổ sung các nội dung như sau:
1. Về việc đeo khẩu trang
a) Tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở người dạy, người học chấp hành việc giữ
khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang trong thời gian từ nhà đến trường và từ trường
về nhà.
b) Trừ giờ ra chơi, không bắt buộc người dạy, người học đeo khẩu trang
trong các hoạt động dạy- học, bán trú.
2. Về việc tổ chức các hoạt động dạy – học
a) Đối với giáo dục MN
- Việc tổ chức bán trú cho trẻ phải đảm bảo các quy định về phòng chống
dịch COVID-19, thực hiện hình thức giãn cách phù hợp trong việc tổ chức bữa ăn,
giấc ngủ cho trẻ theo điều kiện thực tế của cơ sở, đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm, đảm bảo dinh dưỡng hợp lý để tăng đề kháng cho trẻ.
- Ổn định, duy trì nề nếp tổ chức các hoạt động chăm sóc và giáo dục đảm
bảo chất lượng, kế hoạch thời gian năm học.
b) Đối với giáo dục TH
Căn cứ mục 2b tại Công văn số 1112/SGDĐT-CTrTT ngày 6/5/2020 của Sở
GD&ĐT, sáng ngày 7/5/2020 lãnh đạo UBND quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã
tổ chức buổi họp với hiệu trưởng các trường Tiểu học để thống nhất phương án tổ
chức dạy học đối với bậc Tiểu học trên địa bàn quận từ 11/5/2020. Sau khi nghe
Hiệu trưởng các trường phân tích điều kiện thực tế, nhu cầu của phụ huynh học
sinh và trên nguyên tắc phải đảm bảo hoàn thành chương trình Tiểu học năm học
2019-2020 trước 11/7/2020, các trường đi đến thống nhất:
- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với bậc Tiểu học nhằm đảm bảo chương
trình năm học 2019-2020. Các trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học phù
hợp với tình hình nhà trường.

- Khi tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, nhà trường sẽ tổ chức công tác bán trú.
Việc tổ chức bán trú theo nhu cầu tự nguyện đăng ký của phụ huynh. Nhà trường
xây dựng kế hoạch tổ chức bán trú đảm bảo VSATTT và các quy định về phòng,
chống dịch COVID-19.
- Các trường nộp kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức bán trú về Phòng
Giáo dục và Đào tạo (trước ngày 12/5/2020, Thầy Hy nhận).
c) Đối với giáo dục THCS
Thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn tổ chức hoạt động chuyên
môn trong học kì II bậc THCS theo Công văn 1075/SGDĐ-GDTrH ngày 29/4/2020
của Sở GD&ĐT.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển
khai thực hiện ./.
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