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 UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 

Số: Bà Rịa, ngày   12  tháng 11  năm 2019 

V/v hướng dẫn thực hiện  thời gian ra,  

vào lớp của học sinh từ năm học 2019-2020. 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố Bà Rịa về việc thống nhất thực 

hiện thời gian ra, vào lớp cho học sinh các trường trên địa bàn thành phố Bà Rịa 

từ năm học 2019-2020; 

Xét đề xuất của Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học 

cơ sở trên địa bàn thành phố Bà Rịa tại cuộc họp ngày   10/2019 tại phòng Giáo 

dục và Đào tạo; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường mầm non, tiểu học và trung 

học cơ sở trên địa bàn thành phố thực hiện thống nhất thời gian ra vào lớp từ 

năm học 2019-2020 thể như sau:  

1. Cấp Mầm non:  

- Thời gian đón trẻ: Từ 6 giờ 45 phút đến 7 giờ 20 phút. 

- Thời gian trả trẻ: Từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ . 

2. Cấp Tiểu học: 

Thời gian Buổi sáng Buổi chiều Ghi chú 

Thời gian vào lớp 7 giờ 00 14 giờ  

Thời gian ra về 10 giờ 30 phút 16 giờ 30 phút  

Riêng ngày thứ 6 giờ thời gian ra về từ 10 giờ 30 đến 11 giờ theo thời khóa 

biểu của từng trường Tiểu học 

3. Cấp Trung học cơ sở: 

Đối với trường học 1 buổi 

Thời gian Buổi sáng Buổi chiều Ghi chú 

Thời gian vào lớp 7 giờ 00 13 giờ  

Đối với trường học 2 buổi 

Thời gian Buổi sáng Buổi chiều Ghi chú 

Thời gian vào lớp 7 giờ 00 14 giờ  



2 

 Lưu ý: Thời gian ra về cấp học Trung học cơ sở theo thời khóa biểu của 

từng trường. 

Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng 

các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thông báo cho học sinh, phụ 

huynh học sinh, giáo viên, nhân viên và khẩn trương triển khai thực hiện từ ngày 

18/11/2019./.  

 
Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG 
- Như trên; 

- Lãnh đạo phòng GDĐT; 

- Website Phòng GDĐT; 

- Lưu VT. 
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