UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 41 /SGDĐT-GDTrH

Ninh Bình, ngày 09 tháng 01 năm 2019

V/v Tiếp nhận sinh viên Đại học Vinh
thực tập sư phạm năm học 2018-2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh;
- Hiệu trưởng các trường THPT: Nho Quan A, Nho Quan B,
Gia Viễn A, Trần Hưng Đạo, Ngô Thì Nhậm.
Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhận được Công văn số 1401/ĐHV-ĐT, ngày
07 tháng 12 năm 2018 của Trường Đại học Vinh về việc liên hệ địa bàn thực tập
sư phạm năm học 2018-2019, để tạo điều kiện thuận lợi cho Trường Đại học
Vinh hoàn thành chương trình đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình đồng ý
và hướng dẫn việc tiếp nhận sinh viên thực tập sư phạm năm học 2018-2019 với
nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian thực tập: Từ ngày 12/02/2019 đến hết ngày 07/4/2019.
2. Số lượng và các môn học có sinh viên thực tập:
- Số lượng 96 sinh viên.
- Có 12 chuyên ngành sư phạm có sinh viên thực tập bao gồm: Toán học, Tin
học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Công dân, Ngữ văn,
Lịch sử, Địa lý, Ngoại Ngữ (tiếng Anh), Giáo dục Quốc phòng – An Ninh.
3. Danh sách các trường trung học phổ thông tiếp nhận sinh viên thực tập:
Nho Quan A, Nho Quan B, Gia Viễn A, Trần Hưng Đạo, Ngô Thì nhậm.
4. Chuẩn bị của các trường THPT tiếp nhận sinh viên thực tập:
- Tạo điều kiện cho Đoàn sinh viên Trường Đại học Vinh về liên hệ thực tập sư
phạm trực tiếp tại trường.
- Xây dựng kế hoạch tiếp nhận và hướng dẫn sinh viên trong thời gian thực tập.
- Báo cáo sơ kết và tổng kết đợt thực tập sư phạm của sinh viên về Sở Giáo
dục và Đào tạo theo quy định (gửi về phòng GDTrH 01 bản in và 01 bản mềm
(file) qua địa chỉ Email hoaithanhsgd@gmail.com, người nhận đồng chí Phạm
Hoài Thanh - chuyên viên, ĐT: 0913.133.359).
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT có sinh viên về
thực tập tạo điều kiện thuận lợi để công tác thực tập sư phạm đạt kết quả tốt./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (qua Website Sở GDĐT);
- Ông Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Phòng Đào tạo ĐHV;
- Lưu: VT, GDTrH.TH/08.
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