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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:622 /PGDĐT

Tuy Phước, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Về việc hướng dẫn dạy bù học kỳ I
năm học 2021-2022 đối với
cấp tiểu học

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc
Thực hiện C ng văn ố 2101/SGDĐT-GDMM-TH ngày 14/10/2021 c
Sở Giá d c v Đ tạ GDĐT B nh Đ nh về việc hướng dẫn dạy bù học kỳ I
năm học 2021-2022 đối với cấp tiểu học, Phòng GDĐT Tuy Phước hướng dẫn
các đơn v như u:
1. Xây dựng kế h ạch v tổ chức dạy bù phù hợp với thời gi n thực tế b
chậm
với tiến độ. Đối với các trường bắt đầu h ạt động dạy - học từ ng y
04/10/2021, dạy bù 04 tuần; đối với các trường chư tổ chức h ạt động dạy - học
từ ng y 04/10/2021 và các trường đã tổ chức h ạt động dạy - học từ ng y
04/10/2021 nhưng d d ch COVID-19 bùng phát đã được các cấp ch phép nghỉ
dạy - học để phòng chống d ch, khi tổ chức h ạt động dạy - học lại th căn cứ t nh
h nh thực tế c đơn v b chậm
với tiến độ b nhiêu tuần th xây dựng kế
h ạch v tổ chức dạy bù cho phù hợp. Thời gi n dạy bù bắt đầu từ ng y
18/10/2021 đến kết thúc học kỳ I v tổ chức dạy bù v các buổi kh ng chính
khó v một 01 buổi ng y thứ bảy 7 tr ng tuần.
2. Việc tổ chức dạy bù trên từng đơn v phải linh h ạt the t nh h nh thực tế
c mỗi đơn v , kh ng bắt buộc phải đồng bộ, thống nhất về kế h ạch thời gi n
c các đơn v trên đ b n huyện, tránh gây áp lực ch giá viên v học inh,
đảm bả chất lượng, h n th nh chương tr nh học kỳ I năm học 2021-2022 đúng
the kế h ạch v thực hiện nghiêm túc các quy đ nh về phòng, chống d ch
COVID-19, nhất l thực hiện quy đ nh 5K.
3. Đối với các trường có học inh cư trú trên đ b n b ph ng tỏ , gi đ nh
có người thân nghi nhiễm COVID-19 h ặc b cách ly y tế, nh trường tạm thời
ch học inh dừng đến trường nhưng vẫn đảm bả học inh kh ng dừng học
th ng qu một ố h nh thức hỗ trợ học inh học tập như hướng dẫn học tại nh ,
gi b i tập, tổ chức hướng dẫn học inh học trên truyền h nh đối với học inh lớp
1, lớp 2 the l ch phát óng trên các kênh VTV1, VTV2, VTV7. Đối với học inh
lớp 3, lớp 4 v lớp 5, giá viên ch nhiệm phối hợp với ph huynh học inh để
hướng dẫn học inh học tập tại nh qu h nh thức gi nhiệm v ch học inh tự
học ở nh v có biện pháp the dõi, hỗ trợ k p thời.
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- Khi học inh đi học trở lại, nh trường phân c ng giá viên dạy bổ trợ
những kiến thức học inh còn thiếu để đảm bả các em the học lại kh ng b thiệt
thòi.
- Ưu tiên d nh các điều kiện tốt nhất hiện có c
ph c v c ng tác dạy - học lớp 1 v lớp 2.

nh trường, đ phương để

4. Căn cứ kế h ạch dạy bù c các cơ ở giá d c, Phòng GDĐT tổ chức
kiểm tr việc thực hiện c các đơn v .
Trên đây l hướng dẫn dạy bù học kỳ I năm học 2021-2022 đối với cấp tiểu
học. Phòng GDĐT yêu cầu các đơn v tổ chức thực hiện nghiêm túc. Tr ng quá
tr nh thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh k p thời về Phòng GDĐT (qua
Bộ phận Tiểu học) để Phòng biết v chỉ đạ ./.
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