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Tuy Phước, ngày 09 tháng 9 năm 2021

Về việc thực hiện kế hoạch giáo dục đối với

lớp 5 đáp ứng yêu cầu Chương trình
GDPT 2018

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 1806/SGDĐT-GDMN-TH ngày 06/9/2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp
ứng yêu cầu Chương trình GDPT 2018, Phòng GDĐT hướng dẫn các đơn vị trường
tiểu học trực thuộc thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu
Chương trình GDPT 2018 cụ thể như sau:
1. Tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Công văn số 1923/SGDĐTGDTH ngày 13/10/2017 của Sở GDĐT và Công văn số 502/PGDĐT-TH ngày
16/10/2017 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục
phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ
năm học 2017-2018;
2. Thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5 Chương trình GDPT 2006 theo quy
định và theo Hướng dẫn điều chỉnh kế hoạch giáo dục (Phụ lục gửi kèm). Không
đánh giá định kỳ vào các nội dung giáo dục bổ sung;
3. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên dạy lớp 5 Chương trình
GDPT 2006 một cách phù hợp để triển khai hai nội dung chỉ đạo ở trên (sử dụng
Tài liệu đã chỉnh sửa hoàn thiện sau tập huấn, bồi dưỡng cho tổ trưởng chuyên môn
về dạy học các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 Chương trình GDPT 2006 theo
định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh được tổ chức trong tháng
12/2020).
Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc triển khai
thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn hoặc vướng
mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo bằng văn bản hoặc gửi qua thư điện tử về Phòng
GDĐT (qua Bộ phận Tiểu học, Email: tieuhoctuyphuoc@gmail.com) để kịp thời
được hỗ trợ và giải quyết./.
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