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Người ký: Phòng Giáo dục và Đào
tạo
Email:
phonggiaoduc.txka@hatinh.gov.vn
Cơ quan: Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà
Tĩnh
Thời gian ký: 17.08.2018 14:46:28
+07:00

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thị xã Kỳ Anh, ngày 17 tháng 8 năm 2018

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường: MN, TH, THCS, TH&THCS trong toàn thị xã.

Thực hiện Công văn số 1226/SGDĐT-CTTT ngày 15/8/2018 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Hà Tĩnh vè việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể đầu
năm học” 2018 - 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường học tổ
chức “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học” như sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của học sinh trong việc thực
hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
2. Giúp học sinh làm quen với thầy cô giáo, bạn bè, điều kiện học tập và rèn
luyện, phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường; tạo nên môi trường học
tập và rèn luyện thân thiện, tích cực và hiệu quả; tạo tình cảm, niềm tin của học
sinh đối với trường, lớp, thầy cô và bạn bè.
3. Thông qua các hoạt động tập thể để nâng cao nhận thức của học sinh về
truyền thống của nhà trường; tiếp cận với các điều kiện về CSVC, điều lệ, quy
chế, nội quy, quy tắc ứng xử và các quy định khác liên quan của nhà trường, để
học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của mình; rèn luyện một
số kỹ năng cần thiết khi bước vào năm học mới, môi trường học tập mới.
II. YÊU CẦU
1. Việc tổ chức các hoạt động trong “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học”
phải phù hợp với điều kiện nhà trường, đặc điểm tâm sinh lý, nhận thức của học
sinh ở lớp học, bậc học, gắn với thực tế của địa phương; thực sự có tác dụng, hiệu
quả đối với học sinh, đặc biệt là học sinh đầu cấp học; tạo được niềm tin trong học
sinh, làm cho “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” của mỗi học sinh.
2. Các hoạt động cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự quản của học sinh,
gắn với các hoạt động chung đầu năm học của nhà trường, đặc biệt là các hoạt
động xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
3. Tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ và phối hợp của đại diện Đảng, chính quyền,
mặt trận, đoàn thể địa phương, đại diện các thế hệ học sinh của trường nay đã
trưởng thành, đại diện cha mẹ học sinh, … tham gia các hoạt động của trường
trong “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học”.

III. NỘI DUNG
Các trường tùy theo điều kiện và đối tượng, tâm lý học sinh để tổ chức “Tuần
sinh hoạt tập thể đầu năm học” đảm bảo mục đích và yêu cầu, trong đó tập trung
vào một số nội dung sau đây:
1. Đón học sinh đầu cấp học
Tổ chức các hoạt động làm quen với thầy cô giáo, với bạn bè, giao lưu kết
nghĩa giữa học sinh các lớp đầu cấp với nhau và với học sinh các lớp trên; tạo điều
kiện cho học sinh mới vào trường được bạn bè, thầy cô giáo giúp đỡ thân thiện và
hòa nhập nhanh chóng vào môi trường học tập và rèn luyện mới.
2. Tổ chức hoạt động tìm hiểu về nhà trường
Tổ chức các hoạt động để học sinh tìm hiểu về nhà trường (truyền thông nhà
trường; tổ chức và bộ máy, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; các
điều kiện về cơ sở vật chất, phòng học, phòng bộ môn, thiết bị học tập; hướng dẫn
học sinh chăm sóc và sử dụng các công trình phục vụ cho các hoạt động trong nhà
trường như: Thư viện, phòng truyền thống, sân chơi, bãi tập, nhà thi đấu thể dục
thể thao, nhà ăn, khu nội trú (nếu có), công trình nước và vệ sinh, bảo vệ môi
trường, trang phục, đồ dùng học tập và rèn luyện của học sinh khi đến trường; …).
Phổ biến điều lệ nhà trường; quy chế thi, kiểm tra, xếp loại học sinh về học tập và
rèn luyện; nội quy, quy định của nhà trường. Quán triệt, phổ biến các nội dung về
quy tắc ứng xử, văn hóa trường học.
3. Giúp học sinh làm quen với nhiệm vụ 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 và rèn luyện ở trường mới, lớp mới,
môn học mới một cách tích cực, chủ động; giới thiệu sách giáo khoa và tài liệu
tham khảo; khơi dậy trong các em sự yêu thích và hứng thú đối với môn học.
4. Tuyên truyền về công tác an ninh, an toàn trường học
Tổ chức cho học sinh tìm hiểu về xây dựng cảnh quan sư phạm và môi
trường thân thiện trong nhà trường (xây dựng, giữ gìn trường, lớp xanh, sạch, đẹp
an toàn; học tập và rèn luyện có hiệu quả; rèn luyện kỹ năng sống; các hoạt động
vui chơi lành mạnh …); Hướng dẫn học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát
huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương.
Tổ chức các hoạt động về thực hành kỹ năng sống; Tuyên truyền, giáo dục
pháp luật, chú trọng các nội dung về văn hóa giao thông, an ninh, an toàn trường
học, phòng chống bạo lực học đường; phòng chống các tệ nạn xã hội; Tuyên
truyền, giáo dục về phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến, về Luật An ninh

mạng (có hiệu lực từ 01/01/2019); Tuyên truyền về an ninh biên giới, toàn vẹn
lãnh thổ, chủ quyền biển đảo…
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học” được tổ chức ngay
sau khi học sinh tựu trường.
2. Hiệu trưởng trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt tập
thể đầu năm học” phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, đặc điểm của địa
phương, phù hợp các bậc học.
3. Các trường sử dụng tài liệu theo hướng dẫn của Bộ GDĐT để triển khai
tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học”. Việc xây dựng kế hoạch tổ chức
“Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học” cần tập trung đổi mới nội dung, hình thức
hoạt động.
4. Các trường học có thể mời các chuyên gia uy tín, có chuyên ngành phù
hợp; Phối hợp với các ban, ngành (Tuyên giáo, Công an, Tư pháp, Đoàn
TNCS…), tranh thủ sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận,
đoàn thể địa phương để tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học” thiết thực,
hiệu quả
Các đơn vị báo cáo “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học” năm học 20182019 trước ngày 8/9/2018 về Phòng Giáo dục và Đào tạo (Báo cáo theo mẫu gửi
kèm), theo địa chỉ email doanthangtxka@gmail.com./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo, CV Phòng;
- Lưu: VT;
- Gửi Văn bản điện tử.
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