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Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS, PTDT nội trú huyện.
Căn cứ Hướng dẫn số 1052/GDĐT – GDTrH, ngày 06 tháng 9 năm 2011
của Sở GD&ĐT về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thể chất và Y tế học
đường năm học 2011-2012.
Để thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thể chất và Y tế học đường năm học 20112012, Phòng GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể
sau:
1. Công tác giáo dục thể chất trong trường học:
a. Hoạt động nội khóa
Các đơn vị thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về hoạt động
nội khóa trong nhà trường.
b. Hoạt động ngoại khóa
Tổ chức HKPĐ cấp trường với 9 môn thể thao: Bóng đá, Điền kinh, Đá
cầu, Cầu lông, Bóng chuyền, Đẩy gậy, Bi sắt, Bóng bàn, Bơi lội.
Bồi dưỡng học sinh giỏi TDTT tham gia HKPĐ các cấp.
Tổ chức tập thể dục giữa giờ, ca múa hát tập thể, các bài tập thể dục nhịp
điệu trên nền nhạc như đã quy định, vào tiết 2 buổi sáng và tiết 3 buổi chiều
hàng ngày.
- Các đơn vị trang cấp áo quần, giày, dù che, bàn, ghế học ngoài trời cho
giáo viên dạy môn Thể dục.
2. Công tác y tế trường học:
Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống cúm A (H1N1), HIV/AIDS và
các bệnh xã hội khác. Đảm bảo vệ sinh học đường, xây dựng mô hình “Trường
không hút thuốc lá”; có đủ nước uống hợp vệ sinh, nước sinh hoạt, công trình vệ
sinh đạt tiêu chuẩn; đảm bảo môi trường xanh – sạch – đẹp và an toàn; có phòng
Y tế học đường diện tích từ 12m2 – 20m2, đảm bảo có trang thiết bị, tủ thuốc, y
tế tối thiểu để chữa trị những bệnh thông thường và sơ cấp cứu ban đầu; tham
gia làm vệ sinh với cộng đồng dân cư. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động
để học sinh tự nguyện tham gia các loại hình bảo hiểm. Mỗi học sinh phải có sổ
theo giỏi sức khỏe; được theo giỏi sức khỏe thường xuyên và khám định kỳ tại
trường học theo quy định.
3. Công tác Chữ thập đỏ trong trường học:
- Cũng cố và tạo điều kiện để tổ chức Chữ thập đỏ trong nhà trường hoạt
động có hiệu quả.
- Các nhà trường phối hợp với Hội chữ thập đỏ địa phương để tổ chức các
hoạt động liên quan và tham gia hiến máu nhân đạo trên nguyên tắc tự nguyện.

- Tổ chức thăm hỏi động viên, chăm sóc các bà mẹ VNAH, các gia đình
chính sách, người già neo đơn ở tại các địa phương. Vận động quyên góp kinh
phí để hỗ trợ cho những giáo viên, học sinh không may gặp bệnh hiểm nghèo và
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
4. Công tác tổ chức Hội khỏe Phù đổng:
4.1. Cấp trường:
Các trường chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, CSVC, lập kế hoạch tập
luyện, tổ chức HKPĐ cấp trường, chọn VĐV xuất sắc tham gia dự thi HKPĐ
cấp huyện.
4.2. Cấp huyện:
Tổ chức HKPĐ dự kiến vào tháng 01 và tháng 02/2012 với 9 môn thi đấu:
Điền kinh, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng bàn, Đá cầu, Cầu lông, Bơi lội,
Đẩy gậy, Bi sắt. Cụ thể:
a. Cấp tiểu học:
- Môn Điền kinh, (Bật xa tại chổ nam, nữ; Chạy 60m nam, nữ; Ném bóng
xa nam, nữ); Môn Đá cầu (đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ); Môn Bóng đá
mini nam; Môn Bơi lội (bơi tự do 50m nam, nữ; 100m nam, nữ; bơi ếch 50m
nam, nữ).
b. Cấp THCS:
- Môn Điền kinh (Chạy 100m nam, nữ; 200m nam, nữ; 400m nam; 800m
nữ; 1.500m nam; Nhảy cao nam, nữ; Nhảy xa nam, nữ; Ném bóng nam, nữ);
Môn đá cầu; Cầu lông; Bóng bàn; Bi sắt (đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ);
Môn bóng chuyền nữ; Môn Bơi lội tổ chức 2 nhóm tuổi, đội tuổi 12-13, đội tuổi
14 -15 với các nội dung (bơi tự do 50m nam, nữ; 100m nam, nữ; bơi ếch 50m
nam, nữ; 100m nam, nữ; 200m nam, nữ); riêng độ tuổi 14, 15 có thêm nội dung
(bơi tự do tiếp sức 4 x 50m nam, nữ); Môn Đẩy gậy (các hạng cân nữ: 35kg,
38kg, 41kg, 44kg, 47kg, 50kg; các hạng cân nam: 41kg, 44kg, 47kg, 50kg,
53kg, 56kg).
Nhận được công văn này, Phòng yêu cầu các đơn vị triển khai, thực hiện
nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

