UBND HUYỆN NGHĨA ĐÀN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 91/PGD&ĐT- GDTH
V/v hướng dẫn thực hiện kế hoạch dạy học
cấp tiểu học theo kết luận của TTCP về
phòng chống dịch bệnh Covid-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghĩa Đàn, ngày 08 tháng 5 năm 2020

Kính gửi: Các trường tiểu học trong huyện
Để thực hiện dạy học hoàn thành chương trình GDTH theo chỉ đạo mới về
phòng chống dịch Covid-19 và Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số
759/SGD&ĐT – GDTH ngày 08/5/2020 về việc thực hiện kế hoạch dạy học theo Kết
luận của Thủ tướng Chính phủ về PC dịch CoVid – 19. Phòng GD&ĐT hướng dẫn
các đơn vị một số nội dung như sau:
1. Thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 759/SGD&ĐT – GDTH
ngày 08/5/2020 với sự đồng thuận cao của phụ huynh.
2. Đối với các đơn vị tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và bán trú từ thứ Hai đến
thứ Sáu thì phải bảo đảm sức khỏe tốt nhất cho học sinh trong dịp nắng nóng, thời tiết
cực đoan (nếu có). Giáo viên cần tăng cường thêm các hoạt động ôn tập, trực tuyến,
giao bài cho học sinh…
Các đơn vị tổ chức bán trú phải đảm bảo các điều kiện an toàn thực phẩm,
phòng chống dịch bệnh theo quy định của ngành Y tế và các cơ quan có thẩm quyền
trong thời gian PC dịch CoVid – 19.
3. Đối với các trường tổ chức dạy học 01 buổi/ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy
(nên vào buổi sáng) thì sắp xếp thời gian và khuyến khích giáo viên quan tâm và
hướng dẫn, ôn tập cho học sinh ở nhà bằng hình thức phù hợp như trực tuyến, Zalo,
email, phiếu học tập,…để củng cố, nâng cao chất lượng cho học sinh.
4. Báo cáo kế hoạch dạy học sau khi thống nhất về chuyên môn cấp học qua
Zalo cấp học trước ngày 11/5/2020 để tổng hợp báo cáo SGD&ĐT.
Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Trong quá triǹ h thực
hiê ̣n có gì vướng mắc cần trao đổi với chuyên môn cấp Tiể u ho ̣c để được hướng dẫn
để thống nhất thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GDTH.

