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V/v cho học sinh lớp 9 đi học trở lại
sau thời gian nghỉ để phòng, chống
dịch bệnh Covid-19
KHẨN

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 661/SGDĐT-VP ngày 21/4/2020 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Gia Lai về việc cho học sinh, học viên lớp 9, lớp 12 đi học trở lại sau thời
gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 462/UBND-VP
ngày 21/4/2020 của Ủy ban Nhân dân huyện về việc cho học sinh, học viên lớp 9,
lớp 12 đi học trở lại,
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực
thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau:
- Thông báo cho học sinh lớp 9 đi học trở lại từ thứ 5, ngày 23/4/2020. Học
sinh Mầm non, Tiểu học chờ thông báo đi học trở lại của Phòng Giáo dục và Đào
tạo;
- Các trường TH&THCS, THCS khẩn trương vệ sinh trường, lớp học, làm
sạch bàn ghế, tẩy trùng các thiết bị dạy học. Đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ, có đủ
nước sạch và xà phòng rửa tay, nước sát khuẩn, thiết bị đo thân nhiệt để kiểm tra
tình hình sức khỏe của học sinh trước khi vào lớp. Báo cáo sĩ số và tình hình sức
khỏe học sinh lớp 9 về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua địa chỉ email:
phonggdmangyang.gialai@gmail.com chậm chất đến 07 giờ 30 phút, ngày
23/4/2020 để tổng hợp, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu.
- Tổ chức đón học sinh lớp 9 trở lại trường, ổn định tình hình và duy trì nền
nếp dạy học theo chương trình quy định. Đối với các trường nội trú, bán trú phải
có phương án tổ chức nuôi dạy phù hợp đảm bảo công tác phòng chống dịch.
Trong thời gian từ ngày 23/4/2020 đến 25/4/2020 các đơn vị chủ động xây dựng
phương án chia lớp và lên kế hoạch bố trí giáo viên giảng dạy phù hợp với tình
hình cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của nhà trường (chia mỗi lớp ít nhất thành 2
nhóm lớp độc lập sao cho đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định).
- Phối hợp với phụ huynh quản lý chặt chẽ tình trạng sức khỏe của học sinh
trước khi đến lớp. Tuyên truyền và liên hệ với phụ huynh học sinh nếu phát hiện
con em mình có các dấu hiệu ho, sốt, khó thở thì không cho đến trường mà thông
tin với Trạm y tế để hỗ trợ khám và điều trị theo quy định.
- Tiếp tục phối hợp với Trạm y tế chủ động triển khai phương án phòng chống
dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh môi trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Theo kế hoạch dự kiến tất cả học sinh THCS đi học trở lại từ ngày
27/4/2020 và học sinh Mầm non, Tiểu học đi học trở lại từ ngày 04/5/2020. Do
vậy, đề nghị các đơn vị trường học trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch,
chương trình giảng dạy, học tập theo hướng giảm tải và chuẩn bị tốt các điều kiện
về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh đi học trở lại.
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Nhận được Công văn, yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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