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điều chỉnh thời gian dạy học
mùa Đông

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trong toàn huyện.

Thực hiện Thông báo số 25/TB-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh Hà
Tĩnh về điều chỉnh thời gian làm việc mùa Đông, UBND huyện thông báo điều
chỉnh thời gian đón, trả trẻ trường mầm non và dạy học ở trường TH, THCS trên
địa bàn toàn huyện (áp dụng từ ngày 07/02/2018 đến hết ngày 15/4/2018) như
sau:
- Đối với các trường MN: Buổi sáng đón trẻ từ 7h15; Buổi chiều, trả trẻ từ
17h00.
- Đối với các trường TH: Buổi sáng vào sinh hoạt 15 phút đầu giờ từ 7h15,
vào học chính thức từ 7h30; Buổi chiều vào học từ 14h00.
- Đối với các trường THCS: Buổi sáng vào sinh hoạt 15 phút đầu giờ từ
7h00, vào học chính thức từ 7h15; Thời gian vào học buổi 2 do hiệu trưởng quyết
định.
Các trường có nhu cầu cần điều chỉnh thời gian lịch học khác với thời gian
trên, làm văn bản đề xuất gửi về UBND huyện (qua phòng Giáo dục – Đào tạo) để
được xem xét, giải quyết.
UBND huyện yêu cầu hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện nghiêm
túc, thông báo đến tận phụ huynh học sinh biết, sắp xếp lịch làm việc phù hợp
không làm ảnh hưởng đến nội dung, chương trình dạy học./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TT Huyện ủy, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Phòng Giáo dục - Đào tạo;
- Đài Truyền thanh - Truyền hình;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng Thông tin điện tử huyện;
- Website: canloc.edu.vn;
- Lưu: VT.
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