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V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch
giáo dục nhà trường từ năm học 2021-2022
đối với cấp Tiểu học

Kính gửi: Các trường Tiểu học, trường Tiểu học và trung học cơ sở
Thực hiện Công văn số 1474/SGDĐT-GDTH ngày 13/7/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo(GDĐT) Gia Lai về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà
trường từ năm học 2021-2022 đối với cấp Tiểu học,
Phòng GDĐT thị xã An Khê hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà
trường từ năm học 2021-2022 đối với cấp Tiểu học như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng
tạo của tổ chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ
thông cấp tiểu học; khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị
dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn; vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức
tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.
b) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị hoạt động giáo dục của nhà trường;
đảm bảo tính dân chủ, công khai, thống nhất giữa các tổ chức trong nhà trường;
phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại
địa phương trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.
2. Yêu cầu
a) Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường bảo đảm thực hiện Chương
trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học linh hoạt, chủ động, hiệu quả, phù hợp với
hoàn cảnh thực tế của từng địa phương, điều kiện thực hiện của mỗi nhà trường.
b) Kế hoạch giáo dục của nhà trường bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực hiện
nhiệm vụ năm học; kế hoạch thời gian năm học của địa phương và các chỉ đạo của
cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục.
II. NỘI DUNG
1. Kế hoạch giáo dục của nhà trường
a) Kế hoạch giáo dục của nhà trường là kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục
của cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban
hành.
b) Hằng năm, trên cơ sở kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh
quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở GDĐT, của Phòng GDĐT đối

với giáo dục tiểu học, Hiệu trưởng tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà
trường theo Phụ lục 1 (đính kèm) và đảm bảo các nội dung sau:
- Kế hoạch thời gian tổ chức dạy học các môn học, hoạt động giáo dục bắt
buộc, môn học tự chọn, đảm bảo tổng số tiết/năm học được quy định trong chương
trình cấp tiểu học; bố trí thời gian thực hiện chương trình đảm bảo tính khoa học, sư
phạm, không gây áp lực đối với học sinh; linh hoạt trong tổ chức thực hiện dạy học
các môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế tại nhà trường, đảm
bảo cuối năm học đạt được yêu cầu cần đạt theo quy định của chương trình.
- Đối với các hoạt động giáo dục củng cố, tăng cường, hoạt động theo nhu cầu
người học được tổ chức theo hình thức trải nghiệm, tham quan, hoạt động xã hội,
tìm hiểu văn hóa địa phương,…Hiệu trưởng tổ chức xây dựng kế hoạch thời gian
thực hiện phù hợp với kế hoạch thời gian thực hiện chương trình các môn học, hoạt
động giáo dục và điều kiện cụ thể của nhà trường; tạo môi trường cho học sinh
được trải nghiệm, vận dụng các kiến thức đã học, phát huy năng lực đã đạt được
trong chương trình các môn học, hoạt động giáo dục vào thực tiễn.
- Kế hoạch giáo dục của nhà trường được xây dựung, ban hành và báo cáo cấp
có thẩm quyền, nộp về Phòng GDĐT (qua bộ phận chuyên môn) trước ngày 31
tháng 8 hằng năm.
2. Kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục
a) Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục là kế hoạch thực hiện
chương trình môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp đảm bảo hiệu quả theo
mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực được quy định trong chương
trình môn học, hoạt động giáo dục; phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương,
nhà trường và đối tượng học sinh.
b) Hằng năm, Hiệu trưởng ban hành kế hoạch thời gian tổ chức thực hiện các
môn học và hoạt động giáo dục được quy định trong chương trình giáo dục phổ
thông cấp tiểu học. Sau đó, tổ chuyên môn căn cứ vào kế hoạch thời gian này để tổ
chức xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục theo Phụ lục 2
(đính kèm); đảm bảo giáo viên nắm vững mạch nội dung, yêu cầu cần đạt của
chương trình môn học, hoạt động giáo dục và nội dung bài học, chủ đề học tập được
thiết kế trong sách giáo khoa; đặc điểm địa phương, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
của nhà trường và đặc điểm đối tượng học sinh.
Trên cơ sở đó, giáo viên chủ động đề xuất những nội dung cần điều chỉnh hoặc
bổ sung, tích hợp; điều chỉnh thời lượng thực hiện; nguồn học liệu và thiết bị dạy
học; hình thức tổ chức và phương pháp dạy học; hình thức tổ chức và phương pháp
đánh giá; xây dựng phân phối chương trình dạy học phù hợp với tình hình thực tế.
3. Kế hoạch bài dạy
a) Kế hoạch bài dạy do giáo viên thiết kế bao gồm các hoạt động của học sinh
và giáo viên trong quá trình dạy học một tiết học/bài học/chủ đề nhằm giúp học sinh
chiếm lĩnh được kiến thức và đạt được các năng lực, phẩm chất cần thiết.
b) Căn cứ vào kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục được tổ
chuyên môn thống nhất đề xuất và đã được Hiệu trưởng phê duyệt, giáo viên xây

dựng kế hoạch bài dạy theo Phụ lục 3 (đính kèm).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng GDĐT:
- Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá quá trình xây dựng và tổ chức
thực hiện kế hoạch giáo dục cấp tiểu học của nhà trường;
- Kịp thời có hình thức khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt
nhằm tạo sự lan toả tích cực việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục
của nhà trường, đồng thời phát hiện khó khăn và có các biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn
phù hợp để thực hiện hiệu quả.
2. Các trường Tiểu học, trường Tiểu học và trung học cơ sở:
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường;
- Phê duyệt kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục của Tổ khối;
- Hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá hiệu quả việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo
dục của nhà trường; kịp thời phát hiện khó khăn và có các biện pháp xử lý phù hợp,
linh hoạt để thực hiện hiệu quả, tổng hợp ý kiến của các tổ chuyên môn và báo cáo
Phòng GDĐT trong quá trình thực hiện tại đơn vị.
Phòng GDĐT yêu cầu các trường Tiểu học, trường Tiểu học và trung học cơ
sở triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc hướng dẫn này từ năm học 2021-2022;
báo cáo kết quả thực hiện về Phòng GDĐT (qua bộ phận chuyên môn) trước ngày 30
tháng 5 hằng năm.
Nơi nhận:
KT. TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên (để thực hiện)
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Lưu: VT.
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