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KẾ HOẠCH
Thực hiện việc tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trường học
Kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum
Thực hiện Công văn số 430/SGDĐT-CTTT ng 19/4/2018 ủ Sở Giáo dục
v Đ o tạo on Tum v việc tăng ường đảm bảo n ninh, n to n trường học.
Trường THPT Kon Tum xâ dựng kế hoạ h tăng ường đảm bảo n ninh, n
to n trường họ như s u:
I. VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN: Tổ chức tuyên truy n, quán triệt Nghị
định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ qu định v môi trường giáo
dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lục họ đường; Chỉ thị số
18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ v tăng ường giải pháp phòng,
chống bạo lực, xâm hại trẻ em v á văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT v đảm bảo an
ninh, n to n trường họ ; Công văn số 2904/UBND-KGVX ngày 27/10/2017 của Ủy
ban nhân dân tỉnh v việc triển khai thực hiện Nghị định sổ 80/2017/NĐ-CP ngày
17/7/2017 của Chính phủ; Công văn số 1430/SGDĐT- CTTT ngày 01/11/2017 của Sở
GDĐT v việc triển khai thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của
Chính phủ; Công văn số 142/SGDĐT- CTTT ngày 14/2/2017 của Sở GDĐT v/v đẩy
mạnh xây dựng môi trường văn hó trong trường học.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác n nếp được thực hiện nghiêm túc, Ban n nếp nh trường thường
xuyên kiểm tra việc thực hiện nội qu nh trường của học sinh,

- Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học;
- Thực hiện phối hợp chặt chẽ giữ nh trường, gi đình v hính quy n địa
phương trong quản lý, giáo dục học sinh, nh trường thông tin đầ đủ cho cha mẹ học
sinh v lịch học, các kế hoạch hoạt động đột xuất,…;
- Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống
bạo lực họ đường.
2. Tăng ường các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, n to n trường họ ; ngăn
chặn, phòng ngừa và khắc phục các yếu tố ó ngu ơ gâ mất n to n; đảm bảo an
toàn tuyệt đối v thể chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh
trong nh trường như:
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- Thiết lập kênh thông tin như hộp thư góp ý, ông kh i v mở thường trực số
điện thoại của Ban Giám hiệu và nhi u hình thứ khá để tiếp nhận, xử lý các thông
tin của học sinh; bảo đảm bảo mật ho người cung cấp thông tin;
- Tổ chứ thường xuyên các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động giáo dục
kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ chính khóa, hoạt động xã hội, từ thiện vì cộng
đồng, hoạt động vui hơi, giải trí, văn hó , thể thao an toàn, lành mạnh, thân thiện,
bình đẳng, phù hợp với độ tuổi, đặ điểm sinh lý, tâm lý của học sinh;
- Thực hiện tốt công tác y tế trường họ , ông tá tư vấn, công tác trợ giúp học
sinh;
- Thường xu ên tr o đổi thông tin với gi đình học sinh và cộng đồng trong
việc bảo đảm an toàn tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự và bí mật đời sống
riêng tư ủa học sinh.
- V biện pháp phòng ngừa bạo lực họ đường: Nh trường thực hiện đầ đủ
+ việc tuyên truy n, phổ biến nâng cao nhận thức của học sinh, cán bộ quản lý,
giáo viên, nhân viên trong ơ sở giáo dụ , gi đình học sinh và cộng đồng v mối nguy
hiểm và hậu quả của bạo lực họ đường; v trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác
hành vi bạo lực họ đường; ngăn ngừa và can thiệp kịp thời đối với các hành vi bạo
lực họ đường phù họp với khả năng ủa bản thân;
+ giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng v phòng, chống xâm hại học sinh;
phòng, chống bạo lực họ đường; bạo lực trẻ em trên môi trường mạng cho học sinh,
cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên củ ơ sở giáo dụ v gi đình học sinh; giáo dục,
tư vấn kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh;
+ công khai kế hoạch phòng, chống bạo lực họ đường và các kênh tiếp nhận
thông tin, tố giác v bạo lực họ đường;
+ tổ chức kiểm tra, giám sát, thu thập và xử lý thông tin liên qu n đến bạo lực
họ đường;
+ thực hiện á phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lự đối với học sinh.
- V biện pháp hỗ trợ họ sinh ó ngu

ơ bị bạo lực họ đường:

+ Nh trường triển khai và thực hiện nhi u kênh thông tin để phát hiện kịp thời
học sinh có hành vi gây gổ, ó ngu ơ gâ bạo lực họ đường, họ sinh ó ngu ơ bị
bạo lực họ đường;
+ Nh trường luôn cảnh giá , đánh giá mứ độ ngu ơ, hình thức bạo lực có
thể xả r để có biện pháp ngăn hặn, hổ trợ cụ thể. Ban n nếp củ nh trường thường
xuyên kiểm tr đột xuất việc mang theo hung khí vào lớp học của học sinh;
+ Thực hiện tham vấn, tư vấn cho họ sinh ó ngu
lực nhằm ngăn chặn, loại bỏ ngu ơ xảy ra bạo lực.

ơ bị bạo lực và gây ra bạo
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3. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các giải pháp: sửa chữa v các hạng mục xây
dựng, kiểm tra v n to n điện, an toàn cháy nổ, kiểm tra v cây xanh trong
khuôn viên trường… Ban n nếp kiểm tra việc mang hung khí vào trường học,
theo dõi nghiêm túc việc thực hiện n to n gi o thông trước cổng trường và
trong khuôn viên trường;
4.

Nh trường xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa lãnh đạo nh trường, giáo
viên, học sinh và cha mẹ học sinh để kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện
vọng v á vướng mắc phát sinh, kịp thời giải quyết thấu đáo.

Trên đâ l kế hoạ h thự hiện việ đảm bảo n ninh, n to n trường họ
Trường THPT on Tum. Nh trường xin báo áo với Sở Giáo dụ v Đ o tạo
Tum.
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT (Phòng CTTT-báo cáo);
- Cá PHT (phối hợp hỉ đạo);
- Cá tổ CM; Công đo n, Đo n trường
(thự hiện);
- BĐDCMHS (phối hợp thự hiện);
- Lưu VT.
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