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Đồng Nai, ngày 12 tháng 9 năm 2019

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v chuẩn bị các điều kiện
tổ chức dạy học đối với lớp 1
năm học 2020-2021

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện và thành phố.
Ngày 26/8/25019, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành văn bản số
3866/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1
năm học 2020 - 2021. Để đảm bảo việc triển khai thực hiện chương trình chương
trình lớp 1 từ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Bộ
GDĐT, Sở GDĐT đề nghị Phòng GDĐT các huyện và thành phố chuẩn bị các điều
kiện và triển khai thực hiện các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
1. Mục đích
a) Thực hiện đúng mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh tiểu học, bảo đảm
thời lượng học tập, sinh hoạt tập thể, trải nghiệm thực tế, vui chơi, tham gia hoạt
động cộng đồng.
b) Thực hiện mục tiêu, yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông ban
hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ
GDĐT (CTGDPT 2018).
c) Đáp ứng nhu cầu của gia đình và xã hội trong việc giáo dục và quản lí học
sinh.
2. Yêu cầu
a) Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung các môn
học và hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn nội dung giáo dục tự chọn và xây
đựng các hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu của học sinh và điều kiện của
nhà trường, địa phương.
b) Đảm bảo tính chủ động, linh hoạt của nhà trường trong việc xây dựng và
thực hiện kế hoạch giáo dục dạy học 2 buổi/ngày.
c) Tuân thủ các nguyên tắc, phương pháp sư phạm nhằm phát huy tính tích
cực, chủ động, tự giác phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học.
3. Điều kiện
a) Đảm bảo tỉ lệ 01 phòng học/lớp, cơ sở vật chất, sĩ số học sỉnh/lớp theo
quy định tại Điều lệ trường tiểu học.

b) Có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định tại Thông tư số
05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 về ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối
thiểu lớp 1.
c) Đảm bảo tỉ lệ 1,5 giáo viên/lớp và cơ cấu giáo viên để dạy đủ các môn
học và hoạt động giáo dục theo quy định.
II. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
1. Nội dung và thời lượng dạy học 2 buổi/ngày
a) Nội dung giáo dục
- Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc quy định tại CTGDPT 2018
(gọi chung là các môn học bắt buộc) gồm: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và
Xã hội, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật), Hoạt động trải nghiệm.
- Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 1.
- Các hoạt động củng cố để hoàn thành nội dung học tập theo mục tiêu, yêu
cầu của CTGDPT 2018 và bồi dưỡng, phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.
- Các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học
sinh; các hoạt động tìm hiểu tự nhiên, xã hội, văn hóa, lịch sử, truyền thống của địa
phương...(gọi chung là các hoạt động giáo dục khác).
b) Thời lượng dạy học
Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học, mỗi tiết
học có thời gian 35 phút; tối thiểu là 9 buổi/tuần với 32 tiết học.
2. Kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày
a) Kế hoạch giáo dục của nhà trường được xây dựng theo hướng mở, linh
hoạt. Nhà trường chủ động xác định nội dung, hình thức tổ chức, phân bổ thời
lượng cho các nội dung dạy học trên cơ sở thực hiện đây đủ nội dung, thời lượng
các môn học bắt buộc theo quy định của chương trình, phù hợp đặc điểm, đối
tượng học sinh, điều kiện nhà trường và địa phương.
b) Kế hoạch giáo dục đảm bảo phân bố hợp lí giữa các nội dung giáo dục,
giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình; tạo
điều kiện cho học sinh được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt
động giáo dục nhăm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở tiểu học.
c) Thời khóa biểu cần được sắp xếp một cách khoa học, đảm bảo tỉ lệ hợp lí
giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân bố hợp lí về thời lượng, thời
điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi học sinh lớp 1.
3. Nội dung và kế hoạch giáo dục đối với cơ sở giáo dục tiểu học chưa đủ
điều kiện tổ chức học 2 buổi/ngày
Trên cơ sở tổ chức dạy học đúng, đủ nội dung và thời lượng các môn học bắt
buộc, cơ sở giáo dục tiểu học chủ động xác định nội dung, lựa chọn hình thức tổ
chức và phân bổ thợi lượng cho môn học tự chọn, hoạt động củng cố và hoạt động

giáo dục khác. Trong đó ưu tiên tổ chức hoạt động củng cố giúp học sinh hoàn
thành các nội dung học tập theo mục tiêu, yêu cầu của CTGDPT 2018.
III. TỔ CHỨC BÁN TRÚ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CHO HỌC SINH
SAU GIỜ HỌC CHÍNH THỨC TRONG NGÀY
1. Tổ chức bán trú
a) Tổ chức bán trú được thực hiện trong khoảng thời gian từ sau giờ học
buổi sáng đến trước khi bắt đầu giờ học buổi chiều. Thông qua hoạt động bán trú
góp phần rèn luyện học sinh về kĩ năng sống, đạo đức, tính kỉ luật, tự phục vụ,
trách nhiệm, chia sẻ, yêu thương.
b) Việc tổ chức bán trú trong nhà trường được thực hiện theo hướng dẫn tại
văn bản số 312/SGDĐT-NV1 ngày 01/02/2019 của Sở GDĐT về việc quản lý, tổ
chức trông giữ học sinh tiểu học ngoài giờ học chính khóa tại các cơ sở giáo dục và
ngoài nhà trường/tại nhà giáo viên.
2. Tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày
a) Hoạt động sau giờ học chính thức trong ngày là hoạt động theo nhu cầu,
sở thích của học sinh trong khoảng thời gian từ sau giờ học chính thức cho đến thời
điểm được cha mẹ học sinh đón về nhà.
b) Căn cứ vào nhu cầu, sở thích của học sinh, có thể tổ chức các hoạt động
dưới hình thức sinh hoạt câu lạc bộ hoặc sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường
(thư viện, sân chơi, bãi tập, nhà đa năng...) tạo điều kiện để học sinh vui chơi, giải
trí sau giờ học chính thức trong ngày.
c) Việc tổ chức hoạt động sau giờ học chính thức trong ngày dưới hình thức
sinh hoạt câu lạc bộ được thực hiện trên cơ sở thống nhất, tự nguyện của học sinh,
cha mẹ học sinh và được cập có thẩm quyên phê duyệt. Việc tổ chức các hoạt động
này phải được xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể với yêu cầu bảo
đảm an toàn, hiệu quả, theo đúng mục tiêu đã đề ra.
d) Việc tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng sống, ngoài giờ chính khóa
không thuộc chương trình, kế hoạch giáo dục do các cơ quan có thẩm quyền đã phê
duyệt, thực hiện theo quy định của Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày
28/02/2014 của Bộ GDĐT quy định về Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và
hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Cơ sở giáo dục tiểu học phải có phương án, kế hoạch đảm bảo kinh phí cho
các hoạt động của nhà trường nói chung và đảm bảo thực hiện kế hoạch giáo dục
nói riêng, trong đó xác định cụ thể các hoạt động được đảm bảo kinh phí từ ngân
sách, sự đóng góp của cha mẹ học sinh và các nguồn thu hợp pháp khác. Việc quản
lí thu, chi tài chính của nhà trường phải thực hiện đúng các quy định tài chính hiện
hành, đảm bảo công khai, minh bạch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Phòng GDĐT
a) Tham mưu cho UBND huyện và thành phố xây dựng kế hoạch, lộ trình bổ
sung giáo viên, bố trí kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, bảo đảm đủ
các điều kiện thực hiện dạy học 2 buổi/ngày ở lớp 1 từ năm học 2020 - 2021 trên địa
bàn và ở các lớp học khác theo lộ trình được quy định tại Nghị quyết số
51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội và Thông tư số 32/2018/TTBGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
b) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn xây dựng kế hoạch đảm
báo về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, kế hoạch dạy học, sắp xếp thời khóa
biểu... theo hướng ưu tiên tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho các lớp thực hiện
CTGDPT 2018; trước mắt, có kế hoạch, lộ trình bảo đảm 100% học sinh khối lớp
1 từ năm học 2020 - 2021 được học 2buổi/ngày.
c) Kiểm tra, giám sát việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, kế hoạch hoạt động
giáo dục ngoài giờ học chính thức trong ngày và hoạt động bán trú (nếu có) tại các
cơ sở giáo dục tiểu học nhăm bảo đảm học sinh hoàn thành nội dung học tập tại
lớp và được tham gia các hoạt động giáo dục khác một cách thiết thực, hiệu quả.
2. Đối với các cơ sở giáo dục tiểu học
a) Hiệu trưởng cơ sở giáo dục tiểu học chịu trách nhiệm về việc xây dựng kế
hoạch dạy học 2 buổi/ ngày, quản lí nội dung chất lượng dạy học và các hoạt động
giáo dục.
b) Xây dựng kế hoạch thực hiện dạy học và các hoạt động giáo dục ở lớp 1
từ năm học 2020 - 2021 và ở các lớp học khác theo lộ trình được quy định tại Nghị
quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội, Thông tư số 32/2018/TTBGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và kế hoạch của địa phương.
Sở GDDT trân trọng đề nghị UBND các huyện và thành phố chỉ đạo phòng
GDĐT và các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn triển khai nghiêm túc những nội
dung được hướng dẫn ở văn bản này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng
mắc, để nghị phản ánh về Sở GDĐT để có biện pháp chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các huyện và thành phố;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;
- Trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, NV1.
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