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Số: 84 /PGDĐT

Kông Chro, ngày 24 tháng 03 năm 2021

V/v tổng hợp ý kiến đề xuất danh mục
sách giáo khoa lớp 1, năm học 2021-2022.

Kính gửi: Các trường có cấp tiểu học trực thuộc
Thực hiện công văn số 517/SGDĐT-GDTH ngày 22/3/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Gia Lai về việc tổng hợp ý kiến đề xuất việc lựa chọn sách giáo
khoa (SGK) lớp 1, năm học 2021-2022 theo Chương trình giáo dục phổ thông
2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo Kông Chro đề nghị các trường thực hiện một
số nội dung như sau:
1. Căn cứ thẩm quyền, chức năng được giao, báo cáo tổng hợp các kiến
nghị của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về việc chọn SGK lớp 1 năm học
2021-2022 và tổng hợp đề xuất danh mục SGK lớp 1 (theo mẫu đính kèm).
Hướng dẫn giáo viên nghiên cứu các bản mẫu SGK lớp 1 đã được chỉnh lí trên
các trang điện tử của các Nhà xuất bản để đề xuất việc chọn SGK năm học
2021-2022.
- Các bộ SGK
http://taphuan.nxbgd.vn.
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- Bộ SGK của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm: http://sachcanhdieu.com/sanpham/lop-1-năm-2021-2022-moi/.
2. Báo cáo tổng hợp các kiến nghị của CBQL, giáo viên, học sinh, cha mẹ
học sinh của trường theo thẩm quyền quản lý và tổng hợp đề xuất danh mục
SGK lớp 1, năm học 2021-2022 (theo mẫu đính kèm) gửi về Phòng GDĐT trước
ngày 29/3/2021.
Yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá
trình thực hiện nếu có vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Phòng GDĐT (Gặp Đ/c
Nguyễn Văn Hùng, ĐT 0986 352 196) để giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
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