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UBND HUYỆN KRÔNG NÔ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:           /HD-PGDĐT 
V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 

Giáo dục thể chất và thể thao trường 

học năm học 2020-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Krông Nô, ngày 8 tháng 10 năm 2020 

 

 

Kính gửi:   

- Hiệu trưởng các trường tiểu học và THCS; 

- Hiệu trưởng  trường TH&THCS Nguyễn Viết Xuân. 

 

Thực hiện Công văn số 1321/SGDĐT-GDTrH-QLCL ngày 16/9/2020 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông về việc hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục 

thể chất, thể thao trường học năm học 2020-2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

hướng dẫn  thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học năm 

học 2020-2021 như sau: 

1. Công tác giáo dục thể chất trong nhà trường 

1.1. Tổ chức thực hiện chương trình môn học giáo dục thể chất đảm bảo 

thời lượng, phù hợp về nội dung, hình thức; đổi mới phương pháp giáo dục thể 

chất theo hướng phát triển năng lực của học sinh, tạo sự hứng thú, yêu thích cho 

học sinh khi tham gia giờ học thể dục. 

1.2. Việc thực hiện chương trình cần có sự thay đổi linh loạt cho phù hợp 

với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và đội ngũ giáo viên thể dục của 

nhà trường, có thể thay thế một số nội dung mà điều kiện của nhà trường không 

thực hiện được hoặc thực hiện không có hiệu quả. Căn cứ vào chương trình môn 

giáo dục thể chất, Hiệu trưởng chỉ đạo tổ chuyên môn lập kế hoạch dạy học 

thống nhất chung trong tổ, Hiệu trưởng ký duyệt và báo cáo Đ/C Hiệu (PGDĐT) 

theo dõi. 

1.3. Đảm bảo các cấp học phải dạy đủ 2 tiết/tuần theo đúng quy định, chú 

trọng nâng cao chất lượng dạy học ở bậc tiểu học, riêng lớp 1 thực hiện theo quy 

định Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tùy theo 

đặc điểm của từng trường mà bố trí các tiết học thể dục phù hợp với thực tế, 

không bố trí học thể dục vào tiết 5 buổi sáng và tiết 1 buổi chiều. Lớp học thể 

dục bố trí tại khu giáo dục thể chất hoặc sân trường, tuyệt đối không sử dụng nơi 

công cộng để giảng dạy, khuyến khích các trường bố trí dạy thể dục chéo buổi, 

giúp học sinh sử dụng đồng phục thể dục và luyện tập tích cực hơn. 

1.4. Thực hiện kiểm tra thể lực cho học sinh, sinh viên theo Quyết định số 

53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

quy định đánh giá xếp loại thể lực học sinh, sinh viên. Các nội dung kiểm tra 

được thực hiện vào cuối năm học. 
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1.5. Sử dụng có hiệu quả và bảo quản tốt các đồ dùng dạy học, tăng cường 

đầu tư mua sắm bổ sung, sửa chữa những dụng cụ đã xuống cấp, bảo đảm đủ 

thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định môn học. 

1.6. Kiểm tra đánh môn học tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 

58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư 

số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và 

trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 

12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1.7. Về chế độ trang phục và phụ cấp dạy học ngoài trời cho giáo viên thể 

dục và cán bộ quản lý, huấn luyện viên TDTT, các đơn vị thực hiện theo Quyết 

định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định 

chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể 

thao. 

1.8. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 734/KH-UBND ngày 

29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về triển khai Đề án “Tổng thể 

phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định 

hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

2. Hoạt động thể thao trong nhà trường 

2.1. Đẩy mạnh việc thành lập các câu lạc bộ thể thao trong nhà trường, cơ 

sở giáo dục; tăng cường các hoạt động thể thao, tạo điều kiện cho học sinh, sinh 

viên, cán bộ, giáo viên được thường xuyên tham gia luyện tập, thi đấu nhằm duy 

trì nâng cao sức khỏe, thể lực phục vụ tốt cho lao động và học tập. 

2.2. Duy trì tốt việc tập thể dục đầu giờ và giữa giờ cho học sinh các cấp 

học, có thể xen kẽ các ngày trong tuần bài thể dục buổi sáng, giữa giờ bằng bài 

thể dục Aerobic, bài khiêu vũ hoặc các bài võ biểu diễn phù hợp. 

2.3. Tăng cường triển khai các hoạt động ngoại khóa TDTT, duy trì và 

phát triển thêm các câu lạc bộ TDTT trong nhà trường. 

2.4. Khuyến khích thành lập các lớp năng khiếu TDTT trong nhà trường. 

Việc thành lập các lớp năng khiếu căn cứ theo Quyết định số 32/2003/QĐ-

BGDĐT ngày 11/7/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt động của trường, lớp năng khiếu thể dục thể thao trong giáo dục phổ 

thông; thời lượng mỗi lớp năng khiếu (câu lạc bộ TDTT) là 3 buổi/1 tuần và 2 

tiết/1 buổi.  Kết quả học môn chuyên được tính để đánh giá xếp loại môn thể 

dục chính khóa. 

2.5. Các trường tiểu học và THCS tiến hành tổ chức Hội khỏe Phù đổng 

cấp trường theo quy định; chuẩn bị tốt lực lượng tham gia Hội khỏe Phù Đổng 

cấp huyện (dự kiến tổ chức tháng 12/2020). Tuyển chọn lực lượng tham gia Hội 

khỏe Phù Đổng cấp tỉnh năm 2021.  

3. Công tác dạy bơi và phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước 

3.1. Công tác phòng, chống tai nạn thương tích 
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- Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục xây dựng trường học an toàn, 

phòng, chống tai nạn thương tích theo Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 

15/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về xây dựng trường học an 

toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non; Quyết 

định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương 

tích trong các trường phổ thông. 

- Các trường thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao 

động, phòng, chống cháy nổ, có kế hoạch thống kê, kiểm soát, bảo quản, thu 

gom và xử lý các hóa chất độc hại nguy hiển trong nhà trường. Rà soát, thống kê 

toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp, thiết bị phục vụ dạy và học; thiết bị 

phục vụ các hoạt động vui chơi, sinh hoạt của học sinh (phòng học, đồ dùng thí 

nghiệm, tường rào, lan can, hố ga... trong khuôn viên nhà trường); kịp thời sửa 

chữa, hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền, lên phương án sửa chữa, thay 

thế, khắc phục tình trạng cơ sở vật chất, các thiết bị dạy học đã cũ, quá hạn có 

nguy cơ gây ra tai nạn, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối với học sinh. 

- Tăng cường giáo dục học sinh kỹ năng phòng, tránh các loại tai nạn 

thương tích trong nhà trường và ngoài cộng đồng; nhắc nhở học sinh không chơi 

các trò chơi nguy hiểm như: chạy nhảy ở các hành lang tầng cao, leo trường rào, 

lan can,... 

3.2. Công tác phòng, chống tai nạn đuối nước 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép nội dung giáo dục nâng cao 

nhận thức phòng, chống tai nạn đuối nước trong các hoạt động giáo dục, giờ học 

giáo dục thể chất nhằm trang bị cho học sinh cách nhận biết nguy cơ đuối nước.  

- Kết hợp nguồn ngân sách địa phương với nguồn xã hội hóa tiếp tục đầu 

tư xây dựng bể bơi trong trường học. Các trường đã có bể bơi thì tổ chức dạy 

bơi, kỹ năng an toàn khi bơi cho học sinh trong các tiết tự chọn và bố trí thời 

gian phù hợp trong năm học 2020-2021 khi thời tiết ấm áp. 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan tại địa 

phương tổ chức phát động phong trào phòng, chống tai nạn đuối nước, tổ chức 

các đợt phát động tại nhà trường trước dịp nghỉ hè; tăng cường phối hợp giữa 

nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp đảm bảo 

an toàn cho học sinh trước, trong và sau các dịp nghỉ lễ, nghỉ hè. 

- Các trường chỉ đạo, hướng dẫn, giao nhiệm vụ cho giáo viên chủ nhiệm, 

giáo viên dạy tiết học cuối buổi học thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn học sinh 

thực hiện quy định an toàn từ nhà đến trường và từ trường về nhà; khuyến cáo 

các em tuyệt đối không được chơi, đùa nghịch gần ao hồ, sông suối, kênh, rạch, 

hố công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước hoặc tự ý rủ nhau đi tắm, đi bơi 

khi không được cho phép của người lớn. 

4. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên giáo dục 

thể chất 
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4.1. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ 

cho đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất trong toàn ngành; tăng cường công tác 

dự giờ thăm lớp nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy 

học.  

4.2. Tăng cường tập huấn hướng dẫn kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối 

nước và phương pháp sơ cấp cứu cho đội ngũ giáo viên; tập huấn triển khai dạy 

học võ cổ truyền Việt Nam trong nhà trường. 

4.3. Tập huấn hướng dẫn lập kế hoạch và thực hiện giám sát, đánh giá các 

hoạt động về dinh dưỡng hợp lý trong trường học theo Quyết định số 1978/QĐ-

BGDĐT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban 

hành Kế hoạch triển khai Đề án Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt 

động thể lực cho trẻ em, HSSV để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, 

tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản giai 

đoạn 2018-2025 của ngành Giáo dục. 

4.4. Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc tổ chức và kết quả thực hiện công 

tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học; công tác phòng, chống 

tai nạn thương tích, đuối nước tại các cơ sở giáo dục. 

5. Tổ chức thực hiện  

5.1. Hiệu trưởng các trường học bám sát nội dung Công văn hướng dẫn 

thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trường học năm học 

2020-2021 để xây dựng kế hoạch năm học; tổ chức quán triệt, triển khai đến tất 

cả cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh thực hiện. 

5.2. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 

giáo dục thể chất, thể thao trường học theo quy định. 

Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu 

trưởng các trường học nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Út 
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