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Số:               

V/v triển khai, tổ chức thực hiện bài 

tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa 

giờ, bài võ cổ truyền trong các 

trường phổ thông. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày   20   tháng  10  năm 2015 

           

   Kính gửi: 

                             - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; 

                            - Hiệu trưởng các trường Trung học Phổ thông. 

  

 Thực hiện công văn số 4775/BGDĐT-CTHSSV ngày 16 tháng 9 năm 

2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai, tổ chức thực hiện bài tập 

thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền trong các trường phổ 

thông, 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện triển khai một số 

nội dung như sau: 

1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai hoạt động tập thể dục giữa buổi thường 

xuyên, hàng ngày trong các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ 

thông (theo bài tập đính kèm trên Website sở GDĐT) 

2. Căn cứ vào điều kiện thực tế nhà trường chủ động lựa chọn việc tổ chức 

thể dục đầu buổi sáng, thể dục giữa buổi, bài võ cổ truyền (có tài liệu đính kèm 

trên Website sở GDĐT) cho học sinh tập luyện theo các hình thức: 

- Bài tập thể dục buổi sáng có thể hướng dẫn học sinh tự tập tại nhà trước 

khi đến trường hoặc trước tiết học đầu tiên buổi sáng. 

- Bài thể dục giữa buổi được thực hiện trong giờ nghỉ giải lao giữa các tiết, 

buổi học hàng ngày tại trường. Buổi sáng thực hiện sau tiết 2, buổi chiều thực 

hiện sau tiết 3. 

- Bài võ cổ truyền thực hiện vào đầu giờ các tiết học thể dục hoặc trong 

thời gian dành cho các hoạt động giáo dục của trường. 

3. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, đôn đốc; tổ chức kiểm tra, đánh 

giá kết quả thực hiện tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền 

trong các nhà trường. 

4. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn về chuyên môn, nhà trường 

chủ động liên hệ với Hội đồng bộ môn cấp tỉnh (môn thể dục) qua địa chỉ 

Email: nguyenliem100@gmail.com; số điện thoại: 0979898315.  

5. Thực hiện chế độ báo cáo và đề xuất các vướng mắc trong quá trình tổ 

chức thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo (báo cáo theo học kỳ và năm học). 

mailto:nguyenliem100@gmail.com


Nhận được công văn này Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nhanh 

chóng lên kế hoạch triển khai, thực hiện. Theo định kỳ cuối học kỳ và cuối năm 

học có đánh giá, xếp loại việc thực hiện của các lớp, các trường, đưa vào đánh 

giá xếp loại thi đua của đơn vị và người đứng đầu đơn vị. Báo cáo kết quả 

thực hiện về Sở GD&ĐT./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Đ/c Lê Thanh Dũng PCT UBND tỉnh (thay b/c); 

- UBND các huyện/Thành phố (p/h); 

- Website sở GDĐT; 

- Lưu: VT, CTHSSV, LiemN. 
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