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QUYET DJNH
Ban hành B Tiêu chI lra chçn sách giáo khoa 1&p 1
Ham hçc 2020-2021 trén dja bàn thành ph6 Ba Näng
CBTEJ TICK UY

BAN NHAN DAN THANK PHO BA NANG

Can cir Lust T chi'rc chInh quyn dja phixcxng ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
CAn cir Lut Giáo dic ngày 14 tháng 6 nAm
Lut scra di, b sung
mOt so cliêu cüa Lut giáo dc ngày 25 ngày 11 nAm 2005;
2009;
CAn c(r Thông t.r s
Ol/2020/TT-BGDDT ngày 30 tháng 01 nAm 2020 cüa
BO tnrrng Bô Giáo dic và Dào tio ye vic hirong dn hra ch9n sách giáo khoa
trong ccx sâ giáo dic phô thông;
Theo d nghj cüa Giám dc Sâ Giáo diic và Dão tao ti T& trInh s
4JVTTr-SGDDT ngày21thang 02 nAm 2020,
QUYET BINH:
BIu 1.

Ban hành kern theo Quy& djnh nay Bô Tieu chI 1ra chQn sách
giáo khoa lop 1 nAm h9c 2020-202 1 trén dja bàn thành phô Dà Nng.
Biu
2. S0 Giáo diic và Dào tao CO trách nhiêrn hithng dk vic hra ch9n
sách giáo khoa s diing tai các ccx sâ giáo diic phô thông dung hixàng dan cüa BO
Giáo diic và Dào tao và các tiêu chI quy djnh tai Diêu 1.
Biu 3. Quy& djnh có hiu
lvc thi hành k tcr ngày k.
Diu 4.
Chánh VAn phOng Doan Dai biu Qu6c hi, HDND và UBND
thành phô, Giám dôc S Giáo diic vA Dào tao, thu trtrOng các dcxn vj lien quan
chiu trách nhirn thi hành Quyêt djnh nY?'
Ncti nhân:
- Nhtr diu 4;
-BQGDFYF;

- Thành üy, HDND TP;
- CT, các PCI UBND TP;
- VP Doàrj DBQH,HDND&1JTJ TP:
PCVP H.S.Trà, Phông VHXH;
- Lixu: VT, SGDDT.
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I. Phü hçp vói

it

CHQN SACH GIAO KHOA (SGK) LP 1
kEN DA BÀN THANH PHO DA NANG
h shI/QD- UBND ngày oaLtháng nám 2020
h UBND thànhphô'Dà N&'zg)
nh t - xa hi cüa dja phworng (gm 7 tiêu chI)

1. Ni dung SGK dam bão tInh k thüa, ngôn ngi và cách thirc th hin phü hcp
v&i van hóa, ljch sir, dja 1 cüa dja phiicmg.
2. Nôi dung SGK dam báo tInh mm déo, co th diu chinh d phü

hqp v&i khâ
nAng vâ phong cách h9c t.p cüa nhi&u nhóm d& tiiçxng h9c sinh t?i dia phirong.
3. Cu true, ni dung SGK tao cor hôi d nhà trix&ng, th/nhóm chuyên mon và
giáo viên b sung nhing ni dung va hoat dng dc thu thIch hcrp, sat vâi thirc
t da phixcrng.
4. Cu trüc SGK có tInh m&, tao diu kiên d dja phizorng, nha tnrthig chü dng,
linh hoat trong vic xây drng và thrc hin k hoach giáo diic.
5. Ni dung SGK dam báo trin khai khâ thi, phü hçip v&i nàng lc chung cüa
dôi ngü giáo viên và can b quân II giáo diic tai dja phuang.
6. Ni dung SGK có th trin khai t& vâi diu kiên cor s 4t chat, trang thi& bj
và các diu kin day h9c khác tai dja phirorng hin nay.
7. SGK có giá thành hçxp 1, phü hop vâi diu kin kinh t cUa cong ctng dan cii
dja phumg.
II. Phil hçrp vói diu kiên t chfrc day và h9c ti co' sO' giáo diic
ph thông

(crm R fii chf

* Phil hop vói vic h9c cüa h9c sinh
8. SGK dixçxc trInh bay khoa h9c, hp dan, gay hirng thu vói h9c sinh. Kênh ch&
ch9n 19c, kênh hInh gn gui, trrc quan, có tInh thm m5 cao và phü hop vâi tam
l lira tuôi.
9. Ni dung mi bài h9c trong SGK diroc th hin chmnh xác, sinh dng, phü
hop vâi näng 1irc h9c tp cüa hçc sinh, thüc dy hçc sinh h9c tp tIch crc, kIch
thIch bce sinh ttr duy sang tao, dQc l.p giüp hçc sinh d hiu, không xa r&i thirc
t.
10. Ni dung các bài hc/chü d trong SGK cO quan h lien mOn logic, có
nhChig hoat dng hc tp thi& thirc, giüp hc sixth bit cách djnh hithng d dat
dixçic mlic tiêu hc tp phil hop v&i khá nàng cüa hçc sinh.

11. Các nhim vii hçc tp trong mi bài hQc hixâng dn vic phát trin nàng 1irc,
phm chit Va CC k näng sng cn dt cho h9c sinh.
* Thun tin, hiu qua, phü hqp v&i vic 4y di v&i giáo vien
12. Cách thit k bài h9c/chü dé trong SGK giüp giáo viên d day, d 1ira chQn
phiiang an, hInh thirc to chüc Va phtrcing pháp dy h9c tIch cixc.
13. SGK có các nOi dung, chü d kin thi'rc phong phü, giüp giáo viên co th
thrc hin day h9c tIch hqp, gn k& nOi dung bài h9c vâi thixc tin.
14. NOi dung SGK dam bâo miic tiêu phân baa, nhiu hInh thirc và phi.rang pháp
dánh giá, thun lçii cho giáo viên trong vic lira chçn cong ciii dánh giá müc dO
dáp ing yêu c&u cn dtcüahçcsinh.
15. CAu true SGK thun tin cho t/nhóm chuyên mon xây drng k hoch kim
tra, dánh giá, phü hcip vOi k hoach giáo diic cüa nhà trtx&ng.
III. Các yu t di kern v&i SGK (gm 5 tiêu chi)
16. Phucmg pháp bôi dung, tp hun, h trq di ngü giáo viên va can b quãn 11
trong vic sir di1ng SGK hiu qua, dam bão chAt 1ixng.
17. Ngun tâi nguyen, h9c 1iu din tir b sung cho SGK da dng, phong phü,
hthi Ich.
18. Danh miic thiét bj day h9c kern theo SGK phü hçp, Co chAt hrqng, d si
diving, giá thânh hçip 1.
19.ChAt lixqng SGK t& (giây in, kh sách, cö' chr, font ch1r......)
20. Kênh phân phi, phát hành SGK dü Ian, dáp irng yêu cAu kjp thai.
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