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Số: 269/PGDĐT-HC
V/v tổ chức các lớp năng khiếu hè
năm 2018

Sa Đéc, ngày 22 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS.
Nhằm tăng cường công tác quản lý, giáo dục và tạo môi trường hoạt động
lành mạnh cho trẻ em, góp phần tăng cường sức khoẻ, kỹ năng sống, đẩy lùi các tệ
nạn xã hội, hạn chế tình trạng trẻ em hư, trẻ em vi phạm phát luật, trẻ em bị đuối
nước.
Tạo sân chơi cho thanh thiếu niên, đồng thời qua đó phát hiện và bồi dưỡng
đào tạo các em có năng khiếu, tố chất tốt cho phong trào VHVN - TDTT địa
phương cũng như tham gia Hội khỏe ở các cấp.
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Sa Đéc đề nghị Hiệu trưởng các
trường Tiểu học, THCS tổ chức các lớp năng khiếu trong dịp hè năm 2018 với một
số chi tiết như sau:
1/ Thời gian: trong thời gian, từ tháng 6 đến đầu tháng 08/2016).
2/ Môn năng khiếu: cờ vua, bóng đá, đá cầu, bóng chuyền, võ Vovinam, bơi
lội, khiêu vũ,.....
3/ Đối tượng học: học sinh Tiểu học, THCS.
4/ Địa điểm đăng ký: tại đơn vị.
5/ Dụng cụ tập luyện: học viên tự trang bị.
6/ Giáo viên: khuyến khích các giáo viên giảng dạy có thành tích nổi bật
trong các trường trên địa bàn thành phố Sa Đéc. Mức thù lao cho giáo viên được
thực hiện theo công văn số 131a /SGDĐT-TTr, ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Sở
Giáo dục và Đào tạo v/v hướng d n thực hiện quy định dạy thêm, học thêm theo
Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND.
7/ Học phí: tùy theo số lượng học viên và đặc thù của môn năng khiếu mà
quy định mức đóng góp học phí của học viên.
8/ Báo cáo: đơn vị báo cáo tình hình mở lớp, số lượng học sinh theo các môn
dạy, kết quả đạt được, … khi kết thúc các lớp năng khiếu của đơn vị.
Lưu ý: các đơn vị nên sinh hoạt thông báo cho phụ huynh học sinh rõ; đồng
thời thông báo qua: bản tin đơn vị, photo tài liệu liên quan đến việc mở lớp trước
khi kết thúc năm học 2017-2018.
Đề nghị Hiệu trưởng các trường Tiểu học và THCS cho triển khai thông báo,
vận động các em học sinh tham gia tốt các lớp học năng khiếu trong dịp hè 2018
đạt kết quả tốt nhất./.
Nơi nhận:
- H.trưởng trường TH, THCS;
- Lưu VT.
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