PHÒNG GD & ĐT TUY PHƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHƯỚC HƯNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/KH-THCSPHg

Phước Hưng, ngày 27 tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH
PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH,
ĐUỐI NƯỚC TRONG HỌC SINH
NĂM HỌC: 2020-2021
Căn cứ Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh về việc
phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Bình Định giai
đoạn 2016 - 2020;
Thực hiện Công văn số 494/PGDĐT ngày 25/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào
tạo Tuy Phước về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác
học sinh năm học 2020 - 2021; Trường THCS Phước Hưng xây dựng, triển khai,
thực hiện Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước học sinh như sau:
I. Mục đích yêu cầu
- Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trong việc giáo dục học
sinh, đảm bảo an toàn cho các em khi học tại trường, sống tại gia đình và khi tham
gia sinh hoạt tại cộng đồng;
- Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên về phòng, chống tai
nạn thương tích, đuối nước, kỹ năng, phương pháp dạy bơi cho học sinh;
- Tăng tỷ lệ học sinh được giáo dục kỹ năng nhận biết các nguy cơ dẫn đến
tai nạn thương tích, đuối nước, kỹ năng bơi an toàn. Giúp học sinh chủ động
phòng, tránh đối với các loại hình tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước.
II. Nội dung kế hoạch
1/ Hiệu trưởng tham dự Lễ phát động “Ngày hội trẻ em, học sinh học bơi
phòng, chống đuối nước” tại huyện (do Phòng GD&ĐT phối hợp với Phòng
VH&TT, Phòng LĐ-TB&XH huyện tổ chức trước thời điểm học sinh nghỉ hè)
2/ Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên lồng ghép nội dung phòng chống tai nạn
thương tích, đuối nước học sinh vào những giờ sinh hoạt tập thể, giờ thể dục, giờ
cuối mỗi buổi học để học sinh có ý thức, nhận biết nguy cơ xảy ra tai nạn thường
tích, đuối nước và các kỹ năng phòng tránh.
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3/ Nhà trường tăng cường công tác xã hội hóa, phối hợp với gia đình, cha
mẹ học sinh để đẩy mạnh việc dạy bơi cho học sinh trong và ngoài nhà trường;
phối hợp với gia đình học sinh để tổ chức quản lý, giám sát hướng dẫn học sinh
đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và các kỹ năng
phòng, tránh.
4/ Nhà trường duy trì và phối hợp với các Hội, Đoàn thể, Ban chỉ đạo hoạt
động hè địa phương tham gia các lớp tập huấn Bơi cho học sinh trong dịp hè năm
2020, năm 2021.
III. Tổ chức thực hiện
1. Thành lập tổ công tác y tế trường học.
2. Xây dựng kế hoạch trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, đuối
nước học sinh của nhà trường. Đưa kế hoạch này vào triển khai thực hiện xuyên suốt trong
năm học;
3. Có các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước học sinh như
tuyên truyền, giáo dục, can thiệp, khắc phục, giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn thương
tích, huy động tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường tham
gia thực hiện các hoạt động cụ thể .
III. Biện pháp thực hiện
1/ Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về xây dựng trường học an
toàn, phòng chống tai nạn thương tích bằng những hình thức như: Tờ rơi, băng rôn,
khẩu hiệu, hội thi, qua các tiết chào cờ để tuyên truyền trong toàn thể CB-GV và
HS về ATGT, phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông huyện mời báo cáo viên về
tuyên truyền an toàn giao thông, về chống bạo lực học đường, tổ chức các hoạt
động ngoại khoá…
2/ Tổ chức các hoạt động can thiệp giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn, thương
tích trong trường học.
3/ Giáo viên lên lớp có thể cải tạo môi trường học tập và sinh hoạt an toàn,
phòng chống tai nạn, thương tích.
4/ Khắc phục nguy cơ thương tích trong trường học, tập trung ưu tiên các
loại thương tích. Các loại thương tích thường gặp như:
+ Tai nạn giao thông: Với đối tượng là học sinh, ý thức và khả năng nhận biết về
sự nguy hiểm khi tham gia giao thông hầu như chưa hình thành và tự giác sâu sắc. Vì
vậy, việc giáo dục chấp hành luật ATGT tránh tai nạn thương tích là rất quan trọng và
cấp bách đối với trường. Chính vì lẽ đó, ngay từ đầu năm học nhà trường đã đã phối
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hợp với Phòng Cảnh sát giao thông huyện mời báo cáo viên về tuyên truyền về an toàn
giao thông để học sinh tiếp thu.
Xung quanh trường có hệ thống tường rào, trước trường có cổng chắn chắc
chắn và có người quản lý không cho học sinh chơi, đùa ở ngoài đường. Quản lý
chặt chẽ học sinh trong giờ học, tuyệt đối không ra khỏi trường .
Chấp hành giao thông ở trước cổng trường, đi đúng đường khi đến trường và
ra về, có biện pháp chống ùn tắc giao thông vào giờ đến trường và tan học: Có đội
ATGT trong học sinh để theo dõi tình trạng tham gia giao thông của học sinh,
được nhận xét qua các tiết chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, …
+ Ngã do đùa nghịch: GVCN phải có biện pháp đối với học sinh mình, không
cho học sinh chơi những trò chơi nguy hiểm tránh ngã từ trên cao xuống như cầu
thang, tầng lầu, lan can…
Đường đi trong sân trường được bê tông hoá bằng phẳng, không trơn trượt, mấp
mô. Cây cao trong sân trường được chặt tỉa và quy định không cho học sinh leo
trèo trên cây. Ban công cầu thang có tay vịn, lan can chắc chắn.
Bàn ghế trong trường được trang bị vững chắc, mặt bàn nhẵn, góc bàn không
nhọn, đảm bảo khoảng cách theo quy định.
+ Đuối nước: Giáo dục học sinh không nên chơi ở những khu vực quanh ao,
hồ, sông, đập, tràn, khu vực nước xoáy. Giếng nước, dụng cụ chứa nước có nắp
đậy chắc chắn. Học sinh không được tắm sông, biển, ao, hồ, sông, đập, tràn khi
không có người nhà hướng dẫn thực hiện.
+ Bỏng, điện giật, cháy nổ: Các hệ thống nước trong trường học đảm bảo an
toàn, thận trọng, không cho học sinh sử dụng những phương tiện về điện khi không
có giáo viên tránh trường hợp bị điện giật, có thể gây ra cháy nổ, không sử dụng,
cho học sinh đun nấu khi không có sự quản lý của giáo viên, không dùng nước sôi
gây ra bỏng đối với học sinh .
Có nội quy phòng chống điện giật, cháy nổ, tắt hết các nguồn điện trước khi ra
khỏi phòng để tiết kiệm điện và đề phòng chập cháy.
Hệ thống điện trong lớp học, các phòng chức năng… đảm bảo quy định an toàn về
điện. Trường học có trang thiết bị bình phòng chống cháy đặt nơi an toàn, thuận
tiện cho việc sử dụng.
+ Ngộ độc: Hạn chế tối đa ăn quà vặt trong nhà trường, giáo dục học sinh nên ăn
chín, uống sôi tránh ngộ độc cho bản thân ảnh hưởng đến sức khoẻ và việc học tập, học
sinh không mua, ăn quà vặt trước cổng trường.
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Trong khuôn viên nhà trường không trồng các cây có vỏ, lá, hoa chứa chất
độc hại và mùi hôi thối, khó chịu.
+ Vật sắt nhọn đâm, cắt: Nghiêm cấm học sinh chơi những vật như dùi, vật
nhọn, que sắt, dao…các loại súng, ná tự chế có thể sát thương, nguy hiểm.
+ Đánh nhau, bạo lực: Không chơi những trò thô bạo, bạo lực, gây gổ, nguy
hiểm và mất đoàn kết…
Học sinh không được mang các vật sắt, dao nhọn, súng cao su, chất nổ, chất
độc hại và các hung khí đến trường.
- Huy động sự tham gia của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà
trường, cha mẹ học sinh, học sinh và cộng đồng phát hiện, báo cáo kịp thời các
nguy cơ gây tai nạn, thương tích tại trường học.
- Tham gia tập huấn để nâng cao năng lực cho cán bộ giáo viên, học sinh về các
nội dung phòng chống tai nạn, thương tích (hình thức chuyên đề)
- Có tủ thuốc và dụng cụ sơ, cấp cứu theo quy định.
- Có quy định về phát hiện và xử lý tai nạn thương tích ở trường học.
- Tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kỳ về công tác phòng, chống tai nạn
thương tích, đuối nước trong nhà trường.
5. Phaan công Tổng phụ trách đội, giáo viên chủ nhiệm ghi chép, theo dõi,
giám sát, báo cáo kết quả thực hiện trường học an toàn, phòng chống tai nạn,
thương tích, đuối nước. Tổ chức cho học sinh học tập nội quy, thực hiện cam kết
phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước ngay từ đầu năm học. Theo dõi, thống
kê tình hình, kết quả thực hiện cụ thể làm cơ sở để rút kinh nghiệm hàng tuần,
tháng, học kì.
6. Văn phòng nhà trường đánh giá quá trình triển khai và kết quả thực hiện kế
hoạch xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước
học sinh năm học 2020 - 2021, báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua
bộ phận Văn phòng (bằng văn bản và Email) cuối học kỳ I, cuối năm học
Trên đây là Kế hoạch xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn
thương tích, đuối nước năm học 2020 - 2021, đề nghị CB-GV-NV-HS toàn trường
nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn,
vướng mắc, yêu cầu báo ngay về lãnh đạo trường để kịp thời xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- PGD&ĐT Tuy Phước (Văn phòng);
- Chuyên môn; Liên Đội;
- Lưu VT; HSMC.

HIỆU TRƯỞNG
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