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Số:

860 /SGDĐT-GDTrH

Gia Lai, ngày 06 tháng 5 năm 2021

V/v tổ chức dạy học
và kiểm tra cuối học kỳ II
năm học 2020-2021

nh

:
-

ph n
o
v
o tạo
tr ờng phổ thông trực thuộc Sở.

Thực hiện Công điện số 11/CĐ-UBND ngày 04/5/2021 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Để ảm bảo thực hiện m c tiêu kép, Sở Giáo d v Đ o tạo (GDĐT) ề
nghị thủ tr ởn
ơn vị triển khai một số nộ un sau ây:
1. Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2020-2021 ho n th nh tr ớc
ngày 16/5/2021 một cách linh hoạt, theo ph ơn thức họ ến âu kiểm tra ến
ó (có ôn tập hệ thống kiến thức cơ bản cho học sinh trước khi tổ chức kiểm
tra).
Riêng thời gian kiểm tra cuối học kỳ II của lớp 12: Thực hiện theo Công
văn số 572/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 31/3/2021 của Sở GDĐT.
2. Sau kiểm tra cuối học kỳ II tiếp t c tổ chức dạy học những nội dung
h ơn trình theo kế hoạch giáo d c của nh tr ờng; nghiêm cấm việc dạy dồn,
dạy ép, cắt xén h ơn trình.
3. Chủ ộng chuẩn bị
ều kiện và kế hoạch sẵn sàng ể tổ chức dạy,
học trực tuyến nếu dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên ịa bàn tỉnh.
Yêu cầu thủ tr ởn
ph n GDĐT,
tr ờng phổ thông trực thuộc Sở
nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu ó v ớng
mắc liên hệ về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo d c Tiểu học hoặc Phòng Giáo d c
Trung học) ể ợ h ớng dẫn./.
Nơi nhận:
- Nh trên
-G m ố v
Phó G m ốc;
- Các phòng CMNV thuộc Sở ( ể p/h);
- Website Sở GDĐT
- L u: VT, GDTrH, GDTH.
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