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UBND HUYỆN PHÚ GIÁO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 76/PGDĐT-TH
V/v củng cố, nâng cao chất lượng dạy
học và tăng cường công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trong trường học
bảo đảm an toàn sức khỏe cho giáo
viên và học sinh

Phú Giáo, ngày 14 tháng 03 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường tiểu học;
- Hiệu trường Trường TH&THCS Tam Lập.
Thực hiện Công văn số 360/SGDĐT-GDTrHTX ngày 03 tháng 03 năm 2022
của SGDĐT Bình Dương về việc củng cố, nâng cao chất lượng dạy học và tăng
cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học bảo đảm an toàn sức
khỏe cho giáo viên, trẻ em và học sinh;
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường thực hiện một số nội dung

sau:
1. Thực hiện các biện pháp củng cố, nâng cao chất lượng dạy và học trong thời
gian học sinh đến trường học tập, sinh hoạt với hình thức trực tiếp; tiếp tục tổ chức
dạy học tại trường các nội dung cơ bản, cốt lõi theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung
dạy học của Bộ GDĐT phù hợp với điều kiện nhà trường và đối tượng học sinh,
tránh gây áp lực, quá tải cho học sinh.
2. Hiệu trưởng các trường học chủ động, thích ứng, linh hoạt trong việc thực
hiện kế hoạch năm học; tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến hoặc các
hình thức khác phù hợp với tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19
theo điều kiện thực tế của nhà trường và của từng lớp học. Riêng đối với lớp 5 các
trường chủ động xây dựng kế hoạch thích ứng, linh hoạt với tình hình, điêu kiện
thực tế để củng cố, bổ sung, dạy mới cho học sinh bảo đảm trang bị đầy đủ kiến
thức để các em tự tin trong việc tham dự Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 6 tạo nguồn
năm học 2022-2023.
3. Đối với lớp 1, 2 (Chương trình GDPT 2018) các trường xây dựng kế hoạch
giáo dục thực hiện chương trình theo hướng phân bổ hợp lý về nội dung và thời
lượng dạy học giữa các môn học, hoạt động giáo dục để không gây quá tải, đáp ứng
yêu cầu triển khai thực hiện chương trình mới được xây dựng theo hướng mở; giúp
học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập ngay tại lớp học, không giao thêm bài tập về
nhà cho học sinh.
Thời khóa biểu cần bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa các môn học và hoạt động giáo
dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp
với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 1; tiếp tục thực hiện đổi
mới phương pháp dạy học đáp ứng với yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực
người học; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn trao đổi thông tin để cha mẹ
học sinh nắm được yêu cầu đổi mới của chương trình và đồng hành cùng nhà
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trường thực hiện hiệu quả chương trình; tăng cường dự giờ, thăm lớp; hỗ trợ
thường xuyên cho giáo viên trong quá trình triển khai thực hiện chương trình; tổ
chức bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên một cách phù hợp.
4. Cập nhật, tổ chức thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định công tác phòng,
chống dịch COVID-19 (Trước, trong và sau khi học sinh đến trường) khi tổ chức
các hoạt động dạy học trực tiếp, cụ thể:
- Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng, chống dịch,
phối hợp với cơ quan y tế tại địa phương xây dựng phương án xử trí F0 trong
trường học; sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, bảo đảm an
toàn về sức khỏe cho giáo viên, trẻ em và học sinh.
- Tăng cường, xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học sinh các
đoàn thể, chính quyền địa phương và y tế cơ sở để theo dõi thường xuyên về sức
khỏe; tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ học sinh về học tập, tâm lý, chăm sóc sức khỏe,
bảo đảm dinh dưỡng, tăng cường các hoạt động vận động thể lực để giúp các em
thích nghi, ổn định việc học tập và rèn luyện trong bối cảnh dịch bệnh.
Tiếp tục quan tâm và có biện pháp hỗ trợ về vật chất và tinh thần đổi với trẻ
em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
5. Chế độ báo cáo
Hiệu trưởng các trường phân công, cử BGH phụ trách việc theo dõi, đôn đốc
thực hiện chế độ báo cáo về:
Tình hình tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp, số lượng học sinh đến trường
học trực tiếp hàng ngày.
Công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, thống kê tình hình giáo viên,
học sinh nhiễm COVID-19 (F0) phát sinh trong ngày.
Cập nhật trang tính (Phòng GDĐT) báo cáo số liệu hàng ngày trước 14 giờ để
Phòng GDĐT báo cáo về Sở GDĐT, UBND huyện theo đúng thời gian quy định.
Trên đây là một số nội dung chỉ đạo về việc củng cố, nâng cao chất lượng dạy
học và tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học nhằm
bảo đảm an toàn sức khỏe cho giáo viên và học sinh. Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu
trưởng các trường tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kịp thời theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo PGDĐT;
- Lưu: VT, GDTH.
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