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KẾ HOẠCH 

Triển khai dạy bơi cho học sinh huyện Thanh Trì năm 2022  

 

Thực hiện Đề án số 2807/ĐA-UBND ngày 15/12/2021 của UBND huyện 

Thanh Trì về việc thực hiện “Đề án nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Thanh Trì giai đoạn 2021 – 2026”; 

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 18/01/2022 của UBND huyện 

Thanh Trì về Kế hoạch dạy bơi cho học sinh các trường Tiểu học và THCS trên 

địa bàn huyện Thanh Trì;  

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Thanh Trì triển khai Kế hoạch 

dạy bơi năm 2022 cho các em học sinh trên đại bàn các xã, Thị trấn như sau: 

I. Thời gian thực hiện 

Thời gian bắt đầu dạy cho học sinh từ 01/06/2022 hết tháng 08/2022 

1. Lịch dạy cho học sinh 

- Dạy tập bơi cho học sinh theo giáo trình hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. 

- Thời gian học:   

+ Buổi sáng:  từ 07h00’ đến 10h00’;  

+ Buổi chiều:  từ 15h00’ đến 18h00’  

2. Đối tượng 

- Các trường Tiểu học: Học sinh lớp 3, 4 và lớp 5 ( năm học 2021 - 2022) 

- Các trường THCS: Học sinh lớp 6, 7 và lớp 8 ( năm học 2021 - 2022) 

 Những học sinh Tiểu học sau khi hoàn thành chương trình phải qua kiểm tra 

nếu đạt mới được cấp giấy chứng nhận hoàn thành phổ cập bơi do Trung tâm Văn hóa 

thông tin và thể thao huyện Thanh Trì công nhận. 

 Những học sinh THCS sẽ đưa vào chương trình dạy môn tự chọn và đánh giá 

kết quả học tập theo phân phối chương trình hướng dẫn môn Thể dục của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

II. Tổ chức thực hiện 

1. Công tác tuyên truyền tập huấn 

1.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin và 

thể thao tiếp tục triển khai các lớp tập huấn công tác quản lý cho Ban giám hiệu và tổ 

chức các lớp tập huấn cho  giáo viên giảng dạy của các trường học trên địa bàn huyện 

Thanh Trì đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong công tác dạy bơi cho các em học sinh 
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1.2. Các trường trên địa bàn 16 xã, thị trấn có bể bơi tiếp tục tuyên truyền tới 

phụ huynh và học sinh của các trường Tiểu học và THCS có bể bơi bằng văn bản cụ 

thể và thông báo trên đài phát thanh giúp nhân dân và học sinh hiểu được tầm quan 

trọng trong công tác phòng chống đuối nước. 

1.3. Ban giám hiệu các trường xây dựng Kế hoạch cụ thể theo sự chỉ đạo của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, như: Lịch trực của giám hiệu, lịch phân công giảng 

dạy, cán bộ xử lý nước, cán bộ y tế, giáo án giảng dạy của giáo viên. 

- Giữ gìn, bảo quản chất lượng bể dạy bơi, đảm bảo cơ sở vật chất, hệ thống 

máy bơm nước, máy lọc nước và các công trình phụ trợ phục vụ giảng dạy 

- Phối hợp với Trung tâm y tế kiểm tra, đánh giá thường xuyên chất lượng 

nguồn nước đảm bảo không để xảy ra dịch bệnh cho học sinh. 

2. Phân công nhiệm vụ 

2.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

-  Phân công các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên  trực tiếp phụ trách các trường 

để thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các nhà trường thực 

hiện theo kế hoạch của Đề án 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao của huyện mở lớp tập 

huấn dạy bơi và cứu đuối cho các giáo viên của các trường Tiểu học và THCS trên địa 

bàn huyện Thanh Trì 

- Theo dõi, đôn đốc và triển khai công tác tuyên truyền của các nhà 

trường tới phụ huynh và học sinh của các trường Tiểu học và THCS có bể bơi 

- Kiểm tra thường xuyên công tác quản lý, chỉ đạo của Ban giám hiệu các 

trường như: Lịch trực của giám hiệu, công tác thu chi, lịch phân công giảng dạy, cán 

bộ xử lý nước, y tế, giáo án giảng dạy của giáo viên. 

2.2. Các trường có bể dạy bơi 

- Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn cho cán bộ, 

giáo viên, nhân viên và học sinh trong các buổi tập luyện 

- Phân công giáo viên dạy bơi tại các nhà trường Tiểu học và THCS trên 

địa bàn huyện đảm bảo dạy cho các em học sinh biết bơi theo đúng giáo trình 

hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.3. Các trường không có bể dạy bơi 

  - Phối hợp chặt chẽ với các trường có bể trên địa bàn xã, Thị trấn đồng 

thời có kế hoạch giảng dạy cụ thể để đảm bảo đúng chỉ tiêu số học sinh cần phổ 

cập biết bơi. 

- Sau mỗi khóa học, trường có bể dạy bơi phải lập danh sách học sinh, bố trí 

thời gian mời cán bộ Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện tiến hành kiểm tra 
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và cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình phổ cập bơi cho các em học sinh 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Học sinh phải thực hiện bơi đúng kỹ thuật 

02 kiểu bơi: Trườn sấp và ếch và mỗi kiểu bơi phải hoàn thành 25m) và báo cáo kết 

quả cụ thể về phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

( Nếu học sinh kiểm tra chưa đạt tiêu chuẩn, nhà trường có kế hoạch cho 

các em học lại, kiểm tra đảm bảo hoàn thành các tiêu chuẩn trên mới cấp giấy 

chứng nhận ). 

3. Kinh phí 

Thực hiện Đề án số 2807/ĐA-UBND ngày 15/12/2021 của UBND huyện 

Thanh Trì về việc thực hiện “Đề án nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Thanh Trì giai đoạn 2021 – 2026” đã được HĐND huyện phê duyệt. 

Trên đây là Kế hoạch dạy bơi năm 2022 cho các em học sinh trên đại bàn 

các xã, Thị trấn đề nghị các trường Tiểu học, THCS trong huyện nghiêm túc triển 

khai và thực hiện./. 

                                                                

Nơi nhận: 
- Đ/c Nguyễn Văn Hưng- Phó CT UBND huyện ( để bc) 

- TT VH, TT và TT; Trung tâm y tế; ( để phối hợp) 

- Các trường TH, THCS trong huyện; ( để thực hiện) 

- Lưu: VT.                                                                          

TRƯỞNG PHÒNG  

 

 

 

 

 

Phạm Văn Ngát 
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