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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn “Tuần sinh hoạt
tập thể đầu năm học 2019-2020”

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện;
- Các cơ sở giáo dục trực thuộc.
Căn cứ Công văn số 2929/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10 tháng 7 năm
2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt
công dân – HSSV” trong các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm và trung
cấp sư phạm năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn
tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học 2019-2020” tại các trường mầm non,
phổ thông như sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. 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 giáo dục thân thiện, tích cực, an toàn và hiệu quả; tạo tình cảm, niềm tin
của học sinh đối với trường, lớp, thầy cô và bạn bè;
2. 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, quy
định của ngành Giáo dục;
3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các 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.
II. YÊU CẦU
1. Việc tổ chức các hoạt động trong “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học
2019-2020” phải phù hợp với điều kiện nhà trường, đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi
học sinh, 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 cho học sinh và
không khí vui tươi, phấn khởi trong nhà trường;
2. Các hoạt động trong “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học 2019-2020”
cần phát huy tính tích cực, 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. Cần tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ và phối hợp của cấp ủy 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,… trong các hoạt động của “Tuần
sinh hoạt tập thể đầu năm học 2019-2020”.

III. NỘI DUNG SINH HOẠT
1. Đón học sinh đầu cấp học; tổ chức các hoạt động làm quen với thầy cô
giáo, với bạn bè, giao lưu 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 và hòa nhập nhanh chóng vào môi trường học tập và rèn luyện
mới.
2. Giúp học sinh nắm được điều lệ nhà trường; qui chế thi, kiểm tra, xếp
loại học sinh về học tập và rèn luyện; nắm được nội qui, quy tắc ứng xử trong
nhà trường.
3. Tổ chức các hoạt động để học sinh tìm hiểu về nhà trường (truyền
thống 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;…).
4. 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.
5. 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...); ra quân tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích
lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương; tổng vệ sinh trường, lớp, khuôn viên
trường, loại bỏ những nơi nước đọng và các chất phế thải chứa nước có khả năng
phát sinh lăng quăng trong khuôn viên và khu vực xung quanh trường học.
6. Tiếp tục xây dựng và củng cố các tổ chức, ban, tổ, đội, câu lạc bộ trong
trường học như: Đoàn; Hội; Đội; Ban Chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp; tổ tư vấn tâm lý học đường; các đội cờ đỏ, sao đỏ; tổ tự quản an toàn thực
phẩm tại các trường có bếp ăn tập thể, căn tin hoặc nhận suất ăn sẵn; các câu lạc
bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao;….
7. Tuyên truyền, giáo dục học sinh nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, đặc
biệt là Luật An toàn giao thông; Luật An ninh mạng; Luật An toàn thông tin; Luật
Phòng, chống ma túy…
8. Tiếp tục tổ chức học sinh tích cực tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 đợt 2 (từ
09g00 ngày 05/8/2019 đến 22g00 ngày 15/9/2019) và đợt 3 (từ 09g00 ngày
23/9/2019 đến 22g00 ngày 06/10/2019).
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện chỉ
đạo việc triển khai tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học 2019-2020” ở tất
cả các cơ sở giáo dục trực thuộc.
2. Hiệu trưởng các trường học trực tiếp chỉ đạo tổ chức “Tuần sinh hoạt tập
thể đầu năm học 2019-2020”, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo Đảng,
chính quyền, mặt trận, đoàn thể địa phương để tổ chức các hoạt động có hiệu quả.
Tùy theo điều kiện của mỗi trường, việc tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể
đầu năm học 2019-2020” được tổ chức trong thời điểm học sinh tựu trường.
Nhận được công văn này, phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, các cơ
sở giáo dục trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực
hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo
(qua hộp thư điện tử: phongcttt.socantho@moet.edu.vn), điện thoại
02923.734.765 để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP. Cần Thơ (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Thành ủy (để b/c);
- Công an TP. Cần Thơ (để p/h);
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, CTTT.

GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Giáo
dục và Đào tạo thành
phố Cần Thơ
Email:
sogddt@cantho.gov.v
n
Cơ quan: UBND
thành phố Cần Thơ

Trần Hồng Thắm
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