CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND HUYỆN DI LINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 173/PGDĐT

Di Linh, ngày 08 tháng 8 năm 2018

V/v hướng dẫn tổ chức một số hoạt động
đầu năm học 2018-2019

Kính gửi: Các trường trực thuộc
Căn cứ Công văn số 1449/SGDĐT-VP ngày 02 tháng 8 năm 2018 của
Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc hướng dẫn tổ chức một số hoạt
động đầu năm học 2018-2019;
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các trường trực thuộc
tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2018 - 2019 như sau:
I. Các hoạt động
1. Đón học sinh đầu cấp học
Tổ chức các hoạt động để học sinh được tiếp nhận vào lớp, vào trường;
Tạo điều kiện cho học sinh mới hòa nhập nhanh chóng vào môi trường
học tập bằng các hình thức phù hợp, thiết thực: Sinh hoạt tập thể, giao lưu,
kết nghĩa giữa học sinh các lớp đầu cấp với học sinh các lớp trên.
2. Tổ chức các hoạt động tìm hiểu về nhà trường
Tìm hiểu về truyền thống, tầm nhìn và sứ mạng nhà trường; nắm được
điều lệ, quy chế kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh về học tập và rèn luyện,
nội quy và các quy định khác của nhà trường;
Tìm hiểu về điều kiện cơ sở vật chất, phòng truyền thống, sân chơi, bãi
tập; nhà thi đấu thể dục – thể thao; nhà ăn, khu nội trú (nếu có); hướng dẫn
học sinh trang trí lớp học, chăm sóc, bảo vệ các công trình, phục vụ cho các
hoạt động trong nhà trường; sử dụng, giữ gìn, bảo quản sách vở, dụng cụ học
tập.
3. Tìm hiểu về chương trình giáo dục
Tổ chức tìm hiểu các hoạt động học tập, giới thiệu để giúp học sinh làm
quen với mục đích, yêu cầu, chương trình học tập và giáo dục; phương pháp
học tập tích cực, nhằm khơi dậy trong học sinh sự yêu thích và hứng thú với
môn học.
4. Hướng dẫn tham gia một số hoạt động trong và ngoài nhà trường
Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày khai giảng, Lễ chào cờ
Tổ quốc; hướng dẫn học sinh tập hát Quốc ca, Đoàn ca, Đội ca đúng nhạc và lời
để hát tại các buổi lễ đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc
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của tuổi trẻ Việt Nam; tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử,
văn hóa, cách mạng ở địa phương.
Hướng dẫn học sinh thực hiện các bài thể dục theo quy định và duy trì
thường xuyên trong năm học.
5. Công tác chuẩn bị cho ngày tựu trường và khai giảng năm học mới.
Phòng GDĐT đề nghị các đơn vị chủ động triển khai một số công việc
sau đây:
- Làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại
chúng, thông báo cho nhân dân, học sinh về ngày tựu trường và khai giảng
năm học 2018 - 2019:
+ Bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở: Tựu trường ngày
20/8/2018; khai giảng năm học mới ngày 05/9/2018.
+ Phòng sẽ có văn bản hướng dẫn khai giảng năm học 2018 – 2019 gửi
đến các đơn vị.
- Thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp phổ thông, các
cháu mẫu giáo 5 tuổi và tăng cường huy động các cháu nhà trẻ, mẫu giáo ra
lớp nếu đủ điều kiện cơ sở vật chất; bố trí lớp học, sắp xếp thời khóa biểu và
thông báo cho học sinh trước ngày tựu trường. Tùy thuộc tình hình thực tế
của mỗi trường, các trường tổ chức tập trung học sinh trước ngày tựu trường
nhằm ổn định tổ chức lớp học và lao động vệ sinh trường học.
- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và chủ động họp bàn
với Ban đại diện cha mẹ học sinh huy động kinh phí xã hội hóa để tập trung
ưu tiên chỉnh trang nhằm đảm bảo khuôn viên trường học xanh - sạch - đẹp.
- Chỉ đạo kiểm tra thực hiện đúng quy định các khoản thu trong trường
học theo công văn hướng dẫn của Sở và Phòng GDĐT; chống tình trạng “lạm
thu” đầu năm, tuyệt đối không thu các khoản ngoài quy định.
II. Yêu cầu tổ chức các hoạt động
1. Tổ chức các hoạt động đầu năm phải phù hợp với điều kiện nhà
trường, đặc điểm tâm sinh lí học sinh, gắn với thực tế địa phương; thực sự có tác
dụng, hiệu quả với học sinh, đặc biệt là học sinh đầu cấp học; tránh việc tổ chức
máy móc, hời hợt, gây quá tải cho học sinh. Khuyến khích các cơ sở giáo dục
xây dựng quy định về văn hóa nhà trường.
2. Các hoạt động cần phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự
quản của học sinh gắn với các hoạt động xây dựng trường chuẩn quốc gia,
trường học thân thiện, học sinh tích cực.
3. Tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ và phối hợp của Đảng ủy, chính quyền,
mặt trận, đoàn thể địa phương, đại diện các thế hệ học sinh của trường, Ban đại
diện cha mẹ học sinh để thực hiện xã hội hóa giáo dục.
III. Tổ chức thực hiện
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1. Các cơ sở giáo dục trong toàn huyện tùy theo kế hoạch của mỗi
trường, các hoạt động này có thể tổ chức ngay sau khi học sinh tựu trường hoặc
trong thời gian chuẩn bị khai giảng năm học mới.
2. Hiệu trưởng các trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động
trên phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường; quán triệt, phân công nhiệm
vụ cụ thể cho các cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn,
giáo viên làm công tác tư vấn phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong, Ban đại diện cha mẹ học sinh để thực
hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.
Nhận được công văn này, Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các
trường trực thuộc Phòng triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Phòng GDĐT
trước ngày 10/9/2018 theo địa chỉ hộp thư: vanphong@dilinh.edu.vn, đồng thời
báo cáo về các bộ phận chuyên môn Phòng GDĐT theo quy định./.
Nơi nhận:

KT.TRƯỞNG PHÒNG Người ký: Phòng
dục
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Giáo
Email:

- Sở GDĐT (để báo cáo);
- UBND huyện (để báo cáo);
- Như trên;
- TP, các PTP;
- Các bộ phận chuyên môn;
- Website Phòng GDĐT;
- Lưu VT.

Nguyễn Phước Bảo
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gddilinh@lamdong
.gov.vn
Cơ quan: Ủy ban
Nhân dân huyện
Di Linh, Ủy ban
Nhân dân tỉnh Lâm
Đồng
Thời gian ký:
08.08.2018
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