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Kính gởi: Các Phòng Giáo dục và Đào tạo
Năm học 2017-2018 sắp kết thúc, Sở đề nghị các Phòng GD&ĐT chỉ đạo các
trường tiểu học thực hiện một số công việc vào cuối năm học và chuẩn bị cho năm
học mới 2018-2019 như sau:
1. Sau khi kết thúc năm học, các trường cần có kế hoạch kiểm kê, bảo quản
tài sản, cơ sở vật chất trường học, nhất là các phòng máy vi tính, thiết bị âm nhạc,
thiết bị nghe nhìn, thư viện, bàn ghế,…và tổ chức niêm phong đúng quy định.
2. Phát động phong trào tặng sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn học VNEN
cũ cho trường để bổ sung số lượng vào tủ sách dùng chung; đến ngày tổng kết năm
học, các trường cần thông báo cho học sinh và cha mẹ học sinh biết khả năng cho
mượn sách của nhà trường đối với từng khối lớp để gia đình khỏi mua sách trong
hè gây khó khăn cho học sinh nghèo; nếu được có thể tổ chức cho học sinh mượn
sách ngay trong hè. Tiếp tục kế hoạch sử dụng các tài liệu bổ trợ theo công văn
896/SGD&ĐT-GDTH ngày 27/4/2017 của Sở GD&ĐT về việc triển khai thực hiện
các tài liệu bổ trợ công tác dạy-học ở cấp tiểu học năm học 2017-2018; riêng các
trường có tổ chức dạy tiếng Anh cần hướng dẫn học sinh mua đúng giáo trình theo
hướng dẫn của Sở hoặc không được mua sách trước, chờ nhà trường hướng dẫn vào
đầu năm học mới.
3. Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường tiểu học cấp giấy chứng nhận hoàn thành
chương trình cấp tiểu học; tổ chức Lễ tốt nghiệp ra trường cho học sinh lớp 5 với
tinh thần tiết kiệm, nhẹ nhàng, vui tươi, gây ấn tượng tốt cho học sinh.
4. Tổ chức tốt việc bàn giao học sinh lớp 5 cho các trường THCS theo tinh
thần hợp tác, thân thiện, tránh gây căng thẳng giữa các trường. Đầu năm học mới tổ
chức bàn giao học sinh từ lớp dưới lên lớp trên.
5. Tuyển sinh vào lớp 1: Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường tiểu học rà soát
lại số trẻ em 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 trong địa bàn tuyển sinh của trường, đối
chiếu với cơ sở vật chất của trường để xây dựng kế hoạch tuyển sinh cho năm học
mới; từ đó các phòng GD&ĐT chỉ đạo cân đối địa bàn để tránh quá tải cục bộ ở
một số trường.
6. Đối với các trường có học sinh dân tộc thiểu số
- Tổ chức dạy chương trình Chuẩn bị tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số
trong hè trước khi vào lớp 1; tuỳ theo tình hình thực tế của từng trường, từng huyện
các đơn vị cần có giải pháp tích cực, sáng tạo để tổ chức hoạt động này; có thể tìm

nguồn kinh phí để bồi dưỡng cho giáo viên lớp 1 trực tiếp giảng dạy các lớp Chuẩn
bị tiếng Việt cho học sinh. Thời gian thực hiện từ ngày 20/06/2018 đến 29/07/2018
(gợi ý), nội dung giảng dạy theo tài liệu của Dự án PEDC.
- Dạy giãn tiết môn Tiếng Việt lớp 1 cho học sinh dân tộc thiểu số: qua báo
cáo của các đơn vị, trong các năm học vừa qua đều khẳng định hoạt động này là rất
cần thiết và có hiệu quả; do đó trong năm học 2018-2019, Sở đề nghị các đơn vị có
kế hoạch tiếp tục triển khai như năm học trước.
7. Các trường tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới có thể thỏa
thuận với cha mẹ học sinh để tổ chức rèn kỹ năng đọc hiểu trong hè cho học sinh
lớp 1 lên lớp 2 để thuận lợi cho các em ở năm đầu tiên học theo mô hình.
8. Theo kế hoạch Chương trình sách giáo khoa mới của Bộ GD&ĐT sẽ bắt
đầu triển khai vào năm học 2019-2020 ở lớp 1. Vì vậy, cần chỉ đạo các trường chủ
động xây dựng kế hoạch phát triển trường lớp để chuẩn bị đội ngũ giáo viên có
kinh nghiệm giảng dạy ở lớp 1 để bố trí vào năm thay sách giáo khoa mới.
9. Các trường cần rà soát lại kế hoạch phát triển trường học, đối chiếu với cơ
sở vật chất hiện có, nếu có điều kiện thì lập kế hoạch dạy học trên 5 buổi/tuần, hoặc
2 buổi/ngày ưu tiên cho lớp 1, cho vùng dân tộc thiểu số; cố gắng không để tình
trạng thừa phòng học mà học sinh không được học trên 5 buổi/tuần.
10. Tuỳ theo tình hình thực tế của từng địa phương, nhà trường chủ động
tham mưu với các ban, ngành, đoàn thể tìm nguồn trang bị cơ sở vật chất cho
phòng tin học, phòng giáo dục âm nhạc, phòng dạy tiếng Anh,… để có điều kiện
giảng dạy tốt các môn năng khiếu, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.
11. Quán triệt đến các Hiệu trưởng tăng cường công tác xây dựng trường học
đạt chuẩn quốc gia giúp địa phương thực hiện tốt tiêu chí số 5 (trường học) của
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
12. Thực hiện báo cáo chuyên môn cuối năm đầy đủ và kịp thời theo quy
định.
Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng
GD&ĐT nghiên cứu chỉ đạo các trường tiểu học thực hiện để năm học 2018-2019
được bắt đầu một cách thuận lợi./.
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