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V/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động
giáo dục đầu năm học 2020-2021

Kính gửi:
- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học;
- Giám đốc Trung tâm BDNVSP&GDTX tỉnh; Giám đốc Trung
tâm GDNN&GDTX cấp huyện.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn các đơn vị tổ chức các hoạt
động giáo dục đầu năm học 2020-2021 như sau:
1. Tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh đầu cấp:
Nhà trường có các hình thức phù hợp giúp học sinh tìm hiểu về truyền thống
nhà trường, tên trường, bộ máy của nhà trường và các điều kiện về cơ sở vật chất
của trường (phòng học, phòng truyền thống, thư viện, sân chơi, khu nội trú, công
trình cấp thoát nước và vệ sinh của trường,...). Hướng dẫn học sinh cách sử dụng
và bảo quản các công trình phục vụ cho hoạt động trong nhà trường; trang phục, đồ
dùng học tập và rèn luyện của học sinh khi đến trường.
Giúp học sinh học tập, nắm vững Điều lệ nhà trường, “Quy tắc ứng xử văn
hóa”; nội quy, quy định của trường, của lớp,...
2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật:
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, an ninh trật
tự, phòng chống bạo lực học đường cho học sinh và cha mẹ học sinh; tuyên truyền
để học sinh không đi xe mô tô, xe đạp điện, xe máy điện khi chưa đủ tuổi; xe mô
tô, xe đạp điện, xe máy điện phải có đăng ký biển số; phải đội mũ bảo hiểm khi
ngồi trên mô tô, xe máy, xe máy điện; thắt dây an toàn khi ngồi trong ô tô, các kỹ
năng thoát hiểm khi ngồi trong ô tô,...
Tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, “nói không với sản phẩm
nhựa dùng một lần”, kỹ năng phòng chống thiên tai, lụt bão, hỏa hoạn. Tổ chức các
hoạt động giáo dục kĩ năng sống (như kỹ năng thoát hiểm, phòng chống tai nạn,
thương tích, phòng chống đuối nước; kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ bị
xâm hại,..).
Các nội dung giáo dục về ATGT, Kỹ năng sống và phòng chống tai nạn
thương tích, phòng chống đuối nước,.. cần phát huy các phần mềm trực tuyến và
có sự tham gia của cha mẹ học sinh.
3. Tiếp tục tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19:
Các nhà trường không tập trung học sinh trước ngày Tựu trường (01/9/2020);
Phối hợp với cơ quan y tế trên địa bàn để tiến hành vệ sinh trường lớp học;

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo yêu cầu về
phòng, chống dịch bệnh sẵn sàng cho việc đón học sinh đến trường như: công trình
vệ sinh, nước sạch, nơi rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn, thiết bị đo thân
nhiệt, khẩu trang dự phòng, phòng y tế và nhân lực, trang thiết bị phục vụ phòng
chống dịch bệnh tại chỗ. Xây dựng các phương án dạy học cụ thể trong trường hợp
dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp.
4. Đối với cấp Tiểu học:
Căn cứ vào tình hình thực tế, các trường có thể tổ chức “tuần 0” cho học sinh
từ ngày 07/9/2020.
- Đối với lớp 1: Giúp học sinh làm quen với chương trình học tập và giáo dục,
phương pháp học tập và rèn luyện ở trường mới, lớp mới, môn học mới một cách
tích cực, chủ động; giới thiệu sách giáo khoa, đồ dùng, tài liệu học tập; khơi dậy
trong các em sự yêu thích và hứng thú đối với môn học. Hướng dẫn các em làm
quen với chữ cái, số và chữ số để tạo tâm thế chủ động, hứng khởi cho các em khi
học môn Toán và Tiếng Việt.
- Đối với các lớp còn lại: Khảo sát những học sinh chưa đảm bảo đạt yêu cầu
về kiến thức, kỹ năng để ôn tập, bổ sung kiến thức cũ cho các em khi bước vào học
chương trình lớp mới.
Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị trực
thuộc trên địa bàn; Các Trung tâm và đơn vị trực thuộc Sở tổ chức thực hiện
nghiêm túc và báo cáo kết quả bằng bảng tính Google sheet (Sở đã gửi ở địa chỉ
email của đơn vị) trước ngày 14/9/2020./.
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- Lưu: VT, CTTT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Anh

