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Sa Đéc, ngày 18 tháng 9 năm 2018.

THÔNG BÁO
Kết luận của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sa Đéc
tại cuộc họp lệ Hiệu trưởng tháng 9/2018
Vào lúc 08g00, ngày 13/9/2018, hòng Giáo dục và ào tạo thành phố a
éc tổ chức họp lệ iệu trưởng tháng 9/2018. Ông Nguyễn ông iếu – rưởng
phòng Phòng Giáo dục và ào tạo chủ trì cuộc họp. ham dự cuộc họp có các
đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên hòng Giáo dục và ào tạo thành phố a éc và
iệu trưởng các trường Mầm non, iểu học, rung học cơ sở.
Sau khi xem đoạn phim tư liệu chuyên đề về “Ngành giáo dục của nước ta
hiện nay như thế nào, những bất cập, di ngôn của ác ồ” do G -TS Hoàng Chí
ảo trình bày, nghe báo cáo tháng 9/2018 và phương hướng tháng 10/2018 do ông
Nguyễn ữu ũng – Phó trưởng phòng Phòng GD
trình bày, cũng như ý kiến
của iệu trưởng các trường đã gửi trước và ngay tại cuộc họp, rưởng hòng
Phòng Giáo dục và ào tạo có kết luận và chỉ đạo một số nội dung cụ thể như sau:
1/ iệu trưởng các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đúng quy định các
khoản thu đầu năm học 2018-2019, các khoản thu phải được trực tiếp hiệu trưởng
triển khai và công khai rộng rãi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha
mẹ học sinh trường. ăng cường công tác kiểm tra việc dạy thêm học thêm trong
và ngoài nhà trường theo đúng quy định.
2/ án bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong Ngành cần nhận định đúng đắn
về chương trình ông nghệ dạy học lớp 1 để có nội dung giải đáp thoả đáng cho
M
khi được hỏi; tránh việc tham gia chia sẻ nội dung tin, bài, bình luận trái
chiều vấn đề này trên các trang mạng xã hội.
3/ hú ý công tác phổ cập giáo dục, tiếp tục huy động học sinh đến trường,
tổng hợp báo cáo số liệu về hòng G
theo đúng thời gian quy định.
4/ ác đơn vị tổ chức ội nghị
,
, V đúng theo hướng dẫn của cấp
trên, chú ý phân tích, đánh giá đúng kết quả thực hiện Nghị quyết ội nghị trong
năm vừa qua để đề ra chỉ tiêu, giải pháp sát thực tế.
5/ Quản lý sâu sát nền nếp học sinh, có hình thức giáo dục, răn đe học sinh,
tránh tụ tập băng nhóm với các đối tượng xấu bên ngoài. iếp tục tuyên truyền
M
về việc nên tránh đeo trang sức cho học sinh. Quan tâm hơn nữa công tác
đảm bảo an toàn trường học, đặc biệt là trong mùa lũ.
6/ hực hiện công tác vệ sinh trường lớp, nhất là công tác đảm bảo vệ sinh
khu nhà vệ sinh. iếp tục duy trì và xây dựng trường Xanh- ạch- ẹp.
7/ ăng cường giáo dục kỹ năng sống, trải nghiệm sáng tạo cho học sinh, rèn
luyện ý thức, thái độ học tập đúng đắn cho học sinh. Nghiên cứu dạy học EM
trong đơn vị.
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8/ iệu trưởng đơn vị chú ý, quan tâm đến tâm tư, tình cảm, tư tưởng của
GV, NV đơn vị mình, thực hiện tốt việc đoàn kết nội bộ.
9/ Xác định rõ, phát huy thế mạnh nổi trội của đơn vị mình để tạo thương
hiệu, tạo uy tín đối với M
và học sinh.
rên đây là Kết luận của rưởng phòng hòng Giáo dục và ào tạo thành
phố a éc tại cuộc họp lệ iệu trưởng tháng 9/2018. Yêu cầu iệu trưởng các
trường MN,
,
và các bộ phận chuyên môn trực thuộc hòng Giáo dục và
ào tạo triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận này./.
TRƯỞNG PHÒNG
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- Các PTP, Chuyên viên PGD ;
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