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V/v chuẩn bị các điều kiện khi học sinh

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 02 năm 2020

Số:

trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ
học để phòng, chống dịch bệnh nCoV

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 877/UBNDKGVX ngày 02/02/2020 về việc tạm thời cho học sinh nghỉ học để triển khai công
tác phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, ngày
02/02/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Thông báo số
162/SGDĐT-VP tạm thời cho học sinh nghỉ học để triển khai công tác phòng,
chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; theo đó, Sở
(GDĐT) thông báo cho học sinh tạm thời nghỉ học từ ngày 03/02/2020 cho đến
khi có thông báo mới. Đến nay, thời gian học sinh tạm nghỉ học đã sang tuần thứ
2.
Triển khai Công văn số 335/BGDĐT-GDTrH ngày 07/02/2020 của Bộ
GDĐT về việc chuẩn bi các điều kiện khi học sinh trở lại trường sau thời gian tạm
nghỉ học để phòng chống dịch bệnh nCoV; nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả thời
gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh nCoV, Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các
đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Tiếp tục theo dõi, tiếp nhận thông tin chính thức từ Sở GDĐT và các cơ
quan chức năng để chủ động đề ra các biện pháp phù hợp trong việc phòng, chống
dịch bệnh nCoV; tuyệt đối không được chủ quan; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện
phòng, chống dịch bệnh để đón học sinh trở lại trường học khi có thông báo chính
thức của Sở GDĐT.
2. Trong thời gian cho học sinh tạm nghỉ học, thủ trưởng các đơn vị có
phương án duy trì liên lạc thường xuyên giữa nhà trường và gia đình; giữa giáo
viên (nhất là giáo viên chủ nhiệm) với học sinh; chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn,
giáo viên bộ môn biên soạn nội dung ôn tập, giao nhiệm vụ học tập, hướng dẫn
học sinh tự học và trao đổi, sửa chữa kết quả tự học của học sinh qua các hình
thức ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương
và đơn vị (SMAS, vnEdu, facebook, zalo...).
Hiện nay, VNPT Khánh Hoà và Viettel Khánh Hoà đã có văn bản gửi Sở
GDĐT đề xuất sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị giải pháp Elearning. Sở GDĐT đã
chuyển văn bản của VNPT Khánh Hoà và Viettel Khánh Hoà qua email đến các
đơn vị; đề nghị các dơn vị nghiên cứu, sắp xếp thời gian làm việc với đại diện của
VNPT Khánh Hoà và Viettel Khánh Hoà để thống nhất giải pháp thực hiện đảm
bảo tính khả thi và hiệu quả nhất.

3. Xây dựng kế hoạch học bù cho học sinh theo nguyên tắc đảm bảo thực
hiện đầy đủ chương trình giáo dục theo quy định hiện hành, không cắt xén chương
trình; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất của đơn vị để tổ chức học bù cho học sinh
một cách linh hoạt, phù hợp với thực tiễn; trường hợp cần thiết có thể tổ chức một
số buổi học bù vào thứ Bảy, Chủ Nhật.
- Đối với giáo dục mầm non: các trường điều chỉnh kế hoạch dạy học để
đảm bảo kết thúc năm học theo kế hoạch đã hướng dẫn từ đầu năm học, tổ chức
học sinh bán trú bình thường.
- Đối với giáo dục tiểu học: các trường xây dựng kế hoạch học bù theo định
hướng sau:
+ Đối với các lớp 1 buổi/ngày: dạy bù vào thứ Bảy.
+ Đối với các lớp 2 buổi/ngày: sử dụng thời gian tăng thêm để tổ chức dạy
và học nội dung chương trình giáo dục tiểu học hiện hành. Trong trường hợp cần
thiết thì có thể bố trí dạy bù vào ngày thứ Bảy.
+ Tạm thời các cơ sở giáo dục tiểu học chưa tổ chức bán trú cho đến hết
tháng 02/2020.
4. Căn cứ tình hình thực tế và hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT sẽ kịp
thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020
quy định tại Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh
Khánh Hoà.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã,
thành phố; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, thủ trưởng các cơ sở giáo dục
nghề nghiệp có thực hiện chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ
thông nghiên cứu, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu
có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị khẩn trương báo cáo về Sở GDĐT (Phòng
GDTrH-GDTX) qua điện thoại số 3560759, 3823970 hoặc qua hộp thư điện tử
phgtrh@khanhhoa.edu.vn để trao đổi, thống nhất./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TU;
- Giám đốc Sở;
- Sở LĐTB và XH (để phối hợp);
- Các phòng thuộc Sở (phối hợp thực hiện);
- Các trường TCN; Trường CĐKTCN Nha Trang ;
- Website Sở (đăng tải);
- Lưu: VT, GDTrHTX.
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