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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện phòng, tránh tai nạn đuối nước học sinh
dịp hè năm 2018
Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc
tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học
sinh, trẻ em;
Căn cứ Chỉ thị số 1572/CT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối
nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên;
Căn cứ Kế hoạch số 801/KH-BGDĐT ngày 04/11/2016 về triển khai thực hiện
phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 của ngành Giáo dục;
Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-SGDĐT ngày 09/12/2016 của Sở Giáo dục và Đào
tạo về triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh
Kon Tum giai đoạn 2016-2020 của ngành Giáo dục;
Thực hiện công văn 348/ SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum,
trường THPT Kon Tum xây dựng kế hoạch phòng chống tai nạn đuối nước học sinh
dịp hè năm 2018 cụ thể như sau:
I.

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Tăng cường hơn nữa các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về các biện pháp
phòng, tránh đuối nước trên các phương tiện thông tin của nhà trường, vào giờ sinh
hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, … bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; vận động,
khuyến khích phụ huynh, tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh tham gia các lớp học bơi
trong dịp hè; học sinh tham gia bơi luôn có sự giám sát của người lớn.
- Giúp học sinh nâng cao nhận thức, kỹ năng, chủ động phòng tránh tai nạn
thương tích và đuối nước thông qua các hệ thống truyền thông của trường.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối đến sức khỏe, tính mạng của học sinh trong thời
gian học tập và tham gia các hoạt động của nhà trường.
- Xây dựng môi trường Nhà trường-Gia đình-Xã hội an toàn.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN :
Nhà trường tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính
phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống tai
nạn đuổi nước (PCTNĐN) cho học sinh;
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2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về các biện pháp phòng,
tránh đuối nước trên các phương tiện thông tin của nhà trường, vào giờ sinh hoạt dưới
cờ, sinh hoạt lớp, … bằng nhiều hình thức; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ,
nhà giáo, nhân viên trong việc tổ chức hướng dẫn kỹ năng PCTNĐN đối với học sinh.
3. Giáo viên chủ nhiệm quán xuyến, nhắc nhớ, khuyến cáo các em trên đường
từ nhà đến trường, từ trường về nhà và thời gian nghỉ hè, tuyệt đối không được chơi,
đùa nghịch gần ao, hồ, sông suối, kênh, rạch, hố công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối
nước, tự ý hoặc rủ nhau tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng. Lưu ý các giờ học
trái buổi, các buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt Đoàn, các buổi lao động,... giáo viên
thường xuyên nhắc nhở, khuyến cáo học sinh không được tự ý đi chơi, đi tắm tại các
hồ, đập, suối, thác,.. và những nơi nguy hiểm khác để đề phòng tai nạn xảy ra.
4. Nhà trường, Đoàn trường và GVCN chủ động phối hợp chặt chẽ với gia đình,
chính quyền, tổ chức đoàn thể tại địa phương tổ chức hướng dân học sinh tham gia các
hoạt động vui chơi lành mạnh, các lớp học bơi, học kỹ năng PCTNĐN trong thời gian
học sinh nghỉ hè, đồng thời cùng quản lý, giám sát và nhắc nhở học sinh. Chủ động,
kịp thời có phương án ứng phó trước hiện tượng thời tiét bất thường, thiên tai bão, lũ,
lụt,…nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.
5. Nhà trường vận động phụ huynh cho con em đi học bơi trong dịp hè và cả
thời gian thích hợp trong năm học; có kế hoạch phối hợp với các trung tâm, các câu lạc
bộ thể thao, văn hóa, văn nghệ; các khóa giáo dục kỹ năng sống...., tạo điều kiện cho
học sinh tham gia.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Nhà trường xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và quán triệt các văn bản
chỉ đạo của Sở GD&ĐT về công tác phòng chống thương tích, phòng, chống đuối
nước trẻ em; phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý, giáo dục học sinh về ý
thức phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trong dịp hè. Khuyến khích phụ
huynh cho con em tham gia các lớp học bơi, các hoạt động do địa phương tổ chức
trong kỳ nghỉ hè.
- Tổ Thể dục phối hợp với GVCN nắm danh sách học sinh biết bơi và chưa biết
bơi và lưu danh sách trong hồ sơ. Tổ Thể dục hướng dẫn học sinh kỹ năng phòng,
chống tai nạn đuối nước, tổ chức huấn luyện cho học sinh các kỹ thuật cứu đuối nước.
- Đoàn trường thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học
sinh về tai nạn thương tích, đuối nước; khuyến cáo học sinh không được tự ý đi chơi,
đi tắm tại các hồ, đập, suối, thác, hố công trình, những nơi có biển báo nguy hiểm,... và
những nơi nguy hiểm khác để đề phòng tai nạn xảy ra; chủ động phối hợp với cơ sở
Đoàn tại các địa phương tổ chức các hoạt động hè vui tươi, lành mạnh, tạo nhiều sân
chơi cho học sinh tham gia; phối hợp hướng dẫn, khuyến khích học sinh tham gia các
lớp học bơi, các khóa học giáo dục kỹ năng sống…
- Thực hiện bài tuyên truyền về phòng, chống đuối nước cho học sinh triển
khai đến các em học sinh trong nhà trường qua GVCN và đăng bài lên website của
trường.
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- GVCN tích hợp vào giờ sinh hoạt, GV bộ môn tích hợp vào các giờ dạy bộ
môn kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh.
- Cán bộ y tế nhà trường phải tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, tự nghiên cứu,
tự học về sơ cứu.
Việc phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh trong nhà trường
là việc làm thường xuyên, cần thiết và cấp bách hiện nay, vì vậy đề nghị các Đoàn thể,
bộ phận, toàn thể giáo viên, nhân viên kịp thời và nghiêm túc triển khai, thực hiện kế
hoạch này.
Nơi nhận :
- Sở GD&ĐT (b/c);
- BT Đoàn trường, GVCN, Tổ Thể dục
(th/h);
- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
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