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Về định hướng một số nội dung
trọng tâm trong cuộc họp cha mẹ
học sinh đầu năm học
2018 - 2019
Kính gửi:
-

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
Hiệu trưởng các trường THPT;
Giám đốc Trung tâm GDTX;
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Nhằm để chuẩn bị cho cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học 2018-2019,
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện một số nội
dung sau:
1. Thủ trưởng đơn vị trực tiếp xây dựng nội dung cuộc họp cha mẹ học
sinh đầu năm học; tổ chức sinh hoạt và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ các nội
dung họp cho giáo viên được phân công làm công tác chủ nhiệm.
2. Nội dung cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học cần có sự trao đổi
thống nhất gi a thủ trưởng đơn vị với Ban đại diện cha mẹ học sinh
trường. Nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh theo
đúng tinh thần Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh
và Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 uy định về tài trợ
cho các cơ sở giáo dục thuộc hế thống giáo dục quốc dân.
3. Nội dung cuộc họp gi a thủ trưởng đơn vị với Ban đại diện CMHS
trường và nội dung cuộc họp cha mẹ học sinh lớp được thể hiện bằng
biên bản; nội dung, tr nh tự cuộc họp được thể hiện cụ thể, rõ ràng, có
k xác nh n và được lưu gi tại đơn vị để phục vụ cho công tác lưu tr ,
kiểm tra.
4. Tiến tr nh cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học gồm 2 phần:
Thủ trưởng đơn vị họp trực tiếp với Ban đại diện cha mẹ học
sinh trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để thông tin tuyên
truyền nh ng nội dung trong tâm kế hoạch năm học của ngành giáo dục
thành phố và kế hoạch năm học của nhà trường. y h o i
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Giáo viên chủ nhiệm họp CMHS tại lớp học. Trước khi họp
CMHS lớp, giáo viên chủ nhiệm cần nghiên cứu k nh ng nội dung

cuộc họp đ được nhà trường triển khai và trao đổi thống nhất chương
tr nh, nội dụng với Ban đại diện CMHS lớp. Triển khai nội dung tài liệu
tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc tr em đến 100 CMHS có
con em đang học t p tại lớp ính m ài i .
5. Nội dung cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học ngoài nh ng nội dung
về chương tr nh dạy và học của nhà trường, về các chế độ chính sách có
liên quan đến học sinh, Thủ trưởng đơn vị t p trung trao đổi và thông tin
đến cha mẹ học sinh nh ng nội dung sau:
- Tăng cường quản l giờ giấc học t p, vui chơi và sinh hoạt cá nhân của
con em; chú trọng đến việc thay đổi tâm sinh l của con em để có giải
pháp giáo dục cho phù hợp.
- Phối hợp với nhà trường trong công tác bảo vệ và chăm sóc tr em,
thường xuyên liên lạc với nhà trường để nắm được t nh h nh học t p,
hoạt động của con em, tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường
- Tạo điều kiện cho con em tham gia các hoạt động Đoàn – Đội, các hoạt
động ngoài giờ chính khóa, hoạt động x hội, hoạt động văn hóa văn
nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động giáo dục k năng sống nhằm giáo
dục toàn diện học sinh.
- Thực hiện tốt việc mua bảo hiểm y tế cho con em.
- Phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục lao động cho con em, bảo
vệ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Triển khai công tác an ninh tr t tự an toàn trường học, thực hiện
nghiêm Lu t an toàn giao thông đường bộ, cụ thể: không đ u xe dưới
lòng lề đường trước cổng trường; không giao phương tiện xe gắn máy
cho con em tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi theo quy định; đội nón
bảo hiểm cho con em từ 6 tuổi trở lên khi tham gia giao thông; thực hiện
k cam kết với nhà trường trong việc phối hợp giáo dục an toàn giao
thông; tạo điều kiện cho con em tham gia sử dụng phương tiện xe bu t
khi đi học; v n động cha mẹ học sinh nhà gần trường tham gia đưa rước
con em đi bộ đến trường để giảm ùn tắt giao thông.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện
nghiêm túc các nội dung chỉ đạo trên. Trong quá tr nh thực hiện, nếu có nội dung
cần trao đổi, đề nghị đơn vị liên hệ phòng Chính trị tư tưởng, Bà Lê Thị Hồng
Anh, Điện thoại: 090 666 5623, email: lthanh.sgddt@tphcm.gov.vn./.
Nơi

ậ :

- Như trên;
- Bộ GD&ĐT (Vụ Chính trị và Công tác HSSV);
- Giám đốc Sở GD&ĐT;
- Phòng ban chuyên môn Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, CTTT.
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