UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 753 /SGDĐT-VP

Hậu Giang, ngày 29 tháng 8 năm 2017

V/v hướng dẫn tổ chức

khai giảng năm học 2017-2018

Kính gửi:
- Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Trường THPT, PTDTNT trong tỉnh;
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.
Căn cứ Công văn số 3902/BGDĐT-VP ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2017 – 2018,
Để Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018 diễn ra an toàn, trang nghiêm,
đúng theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Hậu Giang triển khai một số nội dung chuẩn bị và tổ chức khai giảng năm học
2017 - 2018, cụ thể như sau:
1. Công tác chuẩn bị khai giảng
Hoàn thành việc sửa chữa trường lớp, bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ
dùng, đồ chơi, đảm bảo khuôn viên, cảnh quan môi trường sư phạm xanh, sạch,
đẹp; trang trí khẩu hiệu chào mừng năm học và thể hiện quyết tâm thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.
Xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng; chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để
Lễ khai giảng diễn ra thuận lợi, an toàn, thực sự là ngày hội của quí thầy, cô
giáo và các em học sinh, đồng thời thu hút sự quan tâm ủng hộ của toàn xã hội.
2. Tổ chức Lễ khai giảng
a. Thời gian: thống nhất cả tỉnh tổ chức Lễ khai giảng vào lúc 7 giờ ngày
05/9/2017 - Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.
b. Nội dung: Lễ khai giảng gồm 2 phần

- Phần Lễ được tổ chức ngắn gọn nhưng đảm bảo trang nghiêm với các
nghi thức: đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát Quốc ca đúng qui định, tuyên bố
lý do, giới thiệu đại biểu; đọc thư của Chủ tịch nước...
- Phần Hội tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt
động vui chơi tập thể để ngày khai trường thật sự là một ngày trọng đại và
thiêng liêng đối với tất cả học sinh, nhất là học sinh đầu cấp.
Đối với cấp học Mầm non, tổ chức khai giảng dưới hình thức “Ngày hội
đến trường của bé” một cách linh hoạt, sáng tạo về thời lượng, nội dung phù hợp
với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, nhằm tạo ấn tượng tốt cho trẻ trong ngày đầu
tiên của năm học mới.
(Đính kèm chương trình khai giảng)
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang yêu cầu thủ trưởng các đơn vị
triển khai thực hiện đúng theo tinh thần này./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
Người ký: Nguyễn Hoài Thúy
Hằng
Email: hangnht@haugiang.edu.vn
Cơ quan: Sở Giáo dục và Đào tạo,
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CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018
TẠI CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRONG TỈNH HẬU GIANG
(Khai giảng đồng loạt lúc 7 giờ ngày 05/9/2017)
I. Nghi thức:
1. Đón học sinh đầu cấp;
2. Văn nghệ chào mừng năm học mới (nếu có)
3. Chào cờ, hát quốc ca;
4. Tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu.
II. Nội dung:
1. Đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường.
2. Diễn văn khai giảng năm học mới của Hiệu trưởng nhà trường (báo cáo tóm tắt,
ngắn gọn thành tích nhà trường năm học qua và phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu và
các phong trào thi đua mũi nhọn của năm học 2017 - 2018).
3. Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học sinh diện chính sách.
4. Hiệu trưởng phát biểu tuyên bố khai giảng năm học mới và mời lãnh đạo đánh trống
khai giảng.
5. Đánh trống báo hiệu chính thức khai giảng năm học mới.
III. Bế mạc:
Đáp từ bế mạc của Ban tổ chức, sau đó tùy vào tình hình và điều kiện thực tế, các cơ
sở giáo dục tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể, các trò chơi dân gian nhằm tạo không khí
vui tươi nhân dịp đầu năm học mới./.
* Lưu ý:
- Trước khi buổi lễ diễn ra, Hiệu trưởng mời các đồng chí lãnh đạo các cấp ủy Đảng,
chính quyền, các sở ngành, đoàn thể có buổi họp ngắn để thống nhất Chương trình buổi lễ.
- Kết thúc buổi lễ, tùy vào điều kiện thực tế của từng trường, sẽ tổ chức tọa đàm
với thành phần là đại diện lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở ngành, đoàn thể,
đại diện phụ huynh học sinh và toàn thể Hội đồng Sư phạm của trường.
- Cân đối và sắp xếp thời gian tổ chức buổi lễ khai giảng một cách hợp lý, đầy đủ nội
dung nhưng không vượt quá 70 phút.
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