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79 /PGDĐT
V/v cho học sinh đi học trở lại, tiếp tục
các biện pháp phòng dịch và tổ chức
dạy bù chương trình.

Kính gửi: Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc;
Thực hiện công văn số 234/SGDĐT-VP ngày 14/02/2020 của Sở
GD&ĐT Quảng Nam về việc cho học sinh đi học trở lại, tiếp tục các biện pháp
phòng dịch và tổ chức dạy bù chương trình. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị
Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục thực hiện các nội dung sau:
1. Thông báo cho học sinh các cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông
trên địa bàn huyện đi học trở lại bình thường kể từ ngày 17/02/2020.
2. Tiếp tục phối hợp với TTYT huyện phun thuốc khử trùng và dọn dẹp
vệ sinh trường lớp học sạch sẽ trước ngày 16/02/2020; dành tiết sinh hoạt dưới
cờ đầu tuần (đối với học sinh phổ thông), 45 phút đầu tiên (đối với các trường
mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ) để quán triệt, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong dó, lưu ý học sinh phòng chống dịch
bệnh tại nhà, trước khi đến trường, tại trường và công tác khử khuẩn tại các
trường theo đúng hướng dẫn của Cục Quản lý Môi trường, Bộ Y tế tại Công văn
số 180/MT-VP ngày 12/02 2020 (Công văn 180/MT-VP đính kèm).
3. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm xây dựng kế hoạch dạy bù chương
trình trong đợt nghỉ vừa qua sao cho phù hợp với thời gian, điều kiện cơ sở vật
chất hiện có; đồng thời phải theo dõi, quản lý chặt chẽ để việc dạy bù đạt hiệu
quả và theo đúng khung thời gian, kế hoạch năm học của phòng Giáo dục và
Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo.
Nhận được công văn đề nghị Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục triển khai và
thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, THHC.
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