UBND HUYỆN SƠN HÒA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn Hòa, ngày 07 tháng 9 năm 2021

V/v lịch công tác trọng tâm
Giáo dục tiểu học năm học 2021-2022

Kính gửi: Các trường tiểu học; trường tiểu học và trung học cơ sở.
Căn cứ Công văn số 864/SGDĐT-GDMNTH ngày 30/8/2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo Phú Yên về việc lịch công tác trọng tâm Giáo dục tiểu học năm học
2021-2022.
Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai lịch công tác trọng tâm Giáo dục tiểu
học năm học 2021-2022 như sau:
Tháng/năm

9/2021

10/2021

11/2021

Nội dung trọng tâm
- Tổ chức khai giảng năm học 2021-2022 vào ngày 05/9/2021;
- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục tiểu học năm học 20202021 và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022;
- Các trường tiểu học lập kế hoạch triển khai nhiệm vụ Giáo dục tiểu
học năm học 2021-2022;
- Báo cáo thống kê đầu năm học gửi về Phòng GDĐT chậm nhất ngày
16/9/2021;
- Tham gia các lớp tập huấn về dạy học NDGD địa phương lớp 2 năm
học 2021-2022 theo CT GDPT 2018;
- Ban chỉ đạo PCGD-XMC xã, thị trấn tự kiểm tra PCGDTH và XMC
năm 2021;
- Ban chỉ đạo PCGD-XMC huyện kiểm tra PCGDTH và XMC các xã,
thị trấn và Quyết định công nhận kết quả PCGDTH và XMC năm 2021;
- Tham gia tập huấn nghiệp vụ về công tác PCGDTH và XMC;
- Kiểm tra chuyên đề chuyên môn Giáo dục tiểu học đầu năm học 20212022 và triển khai thực hiện dạy lớp 1, lớp 2 theo CT GDPT 2018;
- Lập kế hoạch triển khai CT GDPT 2018 đối với lớp 3 năm học 20222023;
- Báo cáo danh sách CBQL và GV dự kiến dạy lớp 3 năm học 20222023 để tham dự tập huấn CT GDPT 2018 trước ngày 25/10/2021;
- Các trường lập kế hoạch tổ chức thi “Viết chữ đẹp” cấp trường (từ
tháng 10/2021 đến tháng 3/2022);
- Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11;
- Tổ nghiệp vụ của Phòng GDĐT họp xây dựng tài liệu GDĐP Phú Yên
lớp 3 năm học 2022-2023;
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12/2021

01 và
02/2022

3/2022

4/2022

- Ban biên soạn tài liệu GDĐP Phú Yên lớp 3 năm học 2022-2023 làm
việc theo kế hoạch;
- Kiểm tra chuyên môn các trường năm học 2021-2022;
- Báo cáo kết quả kiểm tra và đề nghị UBND huyện công nhận kết quả
PCGDTH và XMC năm 2021;
- Sở GDĐT kiểm tra PCGDTH và XMC năm 2021;
- Thi sáng tạo đồ dùng dạy học cấp huyện.
- Tổ chức các lớp tập huấn cho CBQL và GV cốt cán, tổ trưởng chuyên
môn dạy lớp 3 năm học 2022-2023 theo kế hoạch của Bộ GDĐT;
- Hướng dẫn tổ chức kiểm tra định kỳ HKI và báo cáo sơ kết HKI năm
học 2021-2022;
- Tổ chức Hội thi GVCN giỏi tiểu học cấp huyện, thành lập đội tuyển
luyện tập chuẩn bị tham gia Hội thi GVCN giỏi tiểu học cấp tỉnh;
- Kiểm tra chuyên môn các trường năm học 2021-2022;
- Sở GDĐT kiểm tra PCGDTH và XMC năm 2021.
- Tổ chức họp Sơ kết HKI năm học 2021-2022;
- Tham gia Hội thi GVCN giỏi tiểu học lần thứ 2 cấp tỉnh;
- Kiểm tra chuyên đề chuyên môn Giáo dục tiểu học năm học 20212022 và triển khai thực hiện dạy lớp 1, lớp 2 theo CT GDPT 2018;
- Các trường Báo cáo thống kê chất lượng HKI năm học 2020-2021
(chậm nhất là ngày 12/01/2022);
- Tham gia tổ chức Hội thảo tài liệu GDĐP Phú Yên lớp 3 năm học
2022-2023;
- Các trường tiểu học nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần theo khung thời
gian năm học 2021-2022.
- Tham gia tổ chức dạy thực nghiệm tài liệu GDĐP Phú Yên lớp 3;
- Các trường tiến hành lựa chọn SGK lớp 3 năm học 2022-2023 theo kế
hoạch;
- Kiểm tra các trường tiểu học về lập kế hoạch triển khai nhiệm vụ Giáo
dục tiểu học năm học 2021-2022;
- Kiểm tra chuyên đề chuyên môn Giáo dục tiểu học năm học 20212022 và triển khai thực hiện dạy lớp 1, lớp 2 theo CT GDPT 2018;
- Họp Hội đồng lựa chọn SGK tiểu học cấp tỉnh;
- Họp Hội đồng thẩm định tài liệu GDĐP Phú Yên lớp 3;
- Sở GDĐT kiểm tra chuyên đề chuyên môn HKII và cuối năm học
2021-2022;
- Tổ chức Giao lưu học sinh năng khiếu môn Toán và Tiếng Việt lớp 5,
cấp huyện;
- Tổ chức Hội thi “ Viết chữ đẹp” cấp huyện;
- Tập huấn về Công tác chuyên môn.
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- Tham gia Hội thi “Viết chữ đẹp” cấp tỉnh;
- Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối năm học 2021-2022;
5/2022
- Các trường báo cáo tổng kết công tác Giáo dục tiểu học năm học 20212022 và thống kê chất lượng về Phòng GDĐT trước ngày 28/5/2022;
- Lập kế hoạch bồi dưỡng CBQL và GV tiểu học hè 2022.
- Các trường lập kế hoạch rèn luyện trong hè cho HS chưa đạt chuẩn;
- Dự các lớp tập huấn chuyên môn do Sở GDĐT tổ chức;
- Tham gia các lớp tập huấn dạy SGK lớp 3 năm học 2022-2023;
6,7và 8/2022 - Các trường dự các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn trong hè 2022;
- Chuẩn bị hồ sơ chuyên môn Giáo dục tiểu học năm học 2022-2023.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo PGD;
- Các bộ phận ( phối hợp);
- Lưu: VT, CMTH.
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