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Số: 1964/SGD&ĐT-GDTH

Bình Thuận, ngày 05 tháng 9 năm 2017

V/v giải đáp thắc mắc về
thực hiện chế độ đối với
giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học

Kính gửi: Các phòng Giáo dục và Đào tạo
Ngày 23/6/2017 Sở GD&ĐT ban hành công văn số 1371/SGD&ĐTGDTH về việc hướng dẫn một số công việc thực hiện đối với bộ môn tiếng Anh
cấp tiểu học, nhưng đến nay vẫn có trường thực hiện chưa đúng theo hướng dẫn
của công văn, dẫn đến giáo viên thắc mắc về Sở. Vì vậy, Sở GD&ĐT hướng dẫn
cụ thể nội dung có liên quan:
- Định mức tiết dạy của tất cả giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học là 23
tiết/tuần, thực hiện theo quy định đối với giáo viên tiểu học tại khoản 1, Điều 6,
Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GD&ĐT về việc Ban
hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;
- Riêng giáo viên tiếng Anh (kể cả giáo viên mới dạy hay đã dạy lâu năm)
năm đầu tiên được bố trí giảng dạy chương trình tiếng Anh thí điểm do Bộ
GD&ĐT ban hành theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 về
việc Ban hành chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học (4 tiết/tuần); thì được bố
trí dạy không quá 18 tiết/tuần, 5 tiết còn lại dành để học tập nâng cao năng lực
chuyên môn, nghiệp vụ và làm quen với chương trình mới. Trong trường hợp
giáo viên dạy quá số tiết quy định sẽ được tính thừa giờ theo quy định hiện
hành, đến năm thứ hai thì trở về 23 tiết/tuần.
Sở GD&ĐT đề nghị các phòng GD&ĐT thông báo đến các trường nắm rõ
để thực hiện, có gì vướng mắc báo cáo về Sở GD&ĐT (Phòng GDTH) để có
hướng giải quyết./.
KT.GIÁM ĐỐC
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