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Lâm Đồng, ngày 26 tháng 8 năm 2020

V/v tổ chức Lễ Khai giảng
năm học 2020 - 2021

Kính gửi:
- Phòng GDĐT các huyện, thành phố;
- Các trường, đơn vị trực thuộc Sở GDĐT;
- Trung tâm GDNN – GDTX các huyện, thành phố.
Triển khai thực hiện Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của
UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với
giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn
tỉnh Lâm Đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị triển khai tổ chức
Lễ Khai giảng năm học 2020 – 2021 như sau:
1. Thời gian tổ chức
- Các trường phổ thông: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, thứ Bảy, ngày
05/9/2020. Đối với các trường mầm non bắt đầu tổ chức khai giảng từ 7 giờ 30
đến 8 giờ 00, thứ Bảy, ngày 05/9/2020.
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố và Trung tâm GDTX
tỉnh Lâm Đồng tại thành phố Đà Lạt: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày
08/9/2020.
2. Nội dung, chương trình khai giảng
Tổ chức ngắn gọn, đảm bảo trang nghiêm với nội dung:
a) Trong điều kiện thời tiết thuận lợi
- Hoạt động chào mừng năm học mới;
- Đón học sinh đầu cấp;
- Chào cờ, hát Quốc ca;
- Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu;
- Đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước (lãnh đạo nhà trường hoặc lãnh
đạo công đoàn);
- Diễn văn khai giảng năm học mới của thủ trưởng đơn vị (thời gian từ 05
đến 10 phút);
- Mời lãnh đạo cao nhất đánh trống khai trường, tặng hoa, phát biểu chúc
mừng, trao học bổng (nếu có);
- Kết thúc Lễ Khai giảng.
b) Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi
Giáo viên chủ nhiệm và học sinh tổ chức Lễ tại lớp học, các bộ phận khác
tổ chức Lễ tại hội trường với nội dung:

- Hoạt động chào mừng năm học mới (tổ chức theo điều kiện phù hợp của
từng lớp học);
- Chào cờ, hát Quốc ca;
- Đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước (lãnh đạo nhà trường hoặc lãnh
đạo công đoàn);
- Đánh trống khai trường;
- Dặn dò học sinh, kết thúc Lễ Khai giảng.
3. Một số nội dung khác
- Trong quá trình tổ chức Lễ Khai giảng các đơn vị phải thực hiện các
biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ
GDĐT, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
- Đối với các trường tiểu học: có chương trình trao mũ bảo hiểm cho học
sinh lớp 1 của Ban An toàn giao thông cấp tỉnh.
- Đối với trường hợp tổ chức khai giảng tại lớp học: lãnh đạo nhà trường
và các tổ chức đoàn thể trong trường học bố trí dự khai giảng tại các lớp để động
viên học sinh.
- Các đơn vị không thả bóng bay trong ngày khai giảng để góp phần bảo
vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa.
- Các đơn vị thực hiện công khai các khoản thu, chi đầu năm học, đồng
phục học sinh đúng quy định; không để xảy ra tình trạng lạm thu, dạy thêm, học
thêm sai quy định. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước cơ quan quản
lý cấp trên khi để xảy ra sai phạm trong thu, chi đầu năm học.
- Ngày 05/9/2020 các trường chỉ tổ chức Lễ khai giảng, các hoạt động học
tập bắt đầu từ ngày 07/9/2020 theo Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày
11/8/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 20202021.
- Nhà trường thông báo đến PHHS về chương trình, thời gian tổ chức Lễ,
có kế hoạch đưa, đón học sinh bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.
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