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Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo
Thực hiện Công văn số 3799/BGDĐT-GDTH ngày 01 tháng 9 năm 2021 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5
đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Sở GDĐT yêu cầu các
Phòng GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiểu học thực hiện một số nội dung sau:
Tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH
ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT
hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học
2017-2018; Công văn số 1920/SGDĐT-GDTH ngày 18/10/2016 của Sở GDĐT về
việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung chương trình cấp tiểu học, soạn giảng theo định
hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Trên cơ sở đó, điều chỉnh nội dung và
yêu cầu các môn học một cách hợp lí, đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương
trình, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, nhất là học sinh dân tộc thiểu số
học đến đâu chắc đến đó ngay tại lớp qua mỗi tiết dạy.
Thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5 Chương trình GDPT 2006 theo quy định và
Hướng dẫn điều chỉnh kế hoạch giáo dục (Phụ lục gửi kèm). Không đánh giá định kì
vào các nội dung giáo dục bổ sung.
Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên dạy lớp 5 Chương trình GDPT 2006
một cách phù hợp (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).
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./.
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