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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 18 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo
Căn cứ Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 20212022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên
địa bàn tỉnh Gia Lai,
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn tựu trường đối với lớp 1, năm học
2021-2022 như sau:

Tựu trường từ ngày 23/8/2021 với phương án không tập trung học sinh. Yêu
cầu các cơ sở giáo dục có học sinh lớp 1 cần triển khai một số nội dung sau:
Cung cấp thông tin về trường, lớp, giáo viên chủ nhiệm, cơ cấu tổ chức, biên
chế lớp học, thời khóa biểu, kế hoạch thực hiện hoạt động giáo dục của lớp đến toàn
thể phụ huynh và học sinh. Hình thức chuyển tải thông tin qua Website, email, Smas,
zalo, facebook, điện thoại hoặc gửi thông báo đến từng cha mẹ học sinh.
Phối hợp với phụ huynh học sinh chuẩn bị sách, vở, đồ dùng học tập và các
điều kiện cần thiết để học sinh tham gia học tập; triển khai dạy học “Tuần 0” nhằm
chuẩn bị một số kỹ năng cần thiết cho học sinh trước khi vào lớp 1. Đối với học sinh
DTTS chưa biết nói tiếng Việt cần hướng dẫn học sinh tập nói một vài chủ đề cần
thiết theo Tài liệu “Em nói tiếng Việt” đã được triển khai từ năm học 2019 - 2020.
Hình thức triển khai dạy học “Tuần 0”: Giáo viên phối hợp với phụ huynh học sinh
hướng dẫn học sinh học tập thông qua các ứng dụng như zalo, messenger, email,...
hoặc hướng dẫn học sinh tự học và có biện pháp hỗ trợ phù hợp cho từng đối tượng
học sinh.
Tất cả các hoạt động nêu trên đều phải chủ động thực hiện nghiêm túc các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 các cấp.
Yêu cầu các Phòng GDĐT triển khai các nội dung trên đến các cơ sở giáo dục
để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ Phòng GDMNTH
(ĐT: 0269 3826 875) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên:
- Lưu: VT, GDMNTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Khoa Nghi

