UBND HUYỆN LÝ NHÂN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 2321/KH-PGDĐT-GDTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lý Nhân, ngày 08 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cấp Tiểu học
Năm học 2019 - 2020
Căn cứ Công văn số 10176/BGDĐT - GDTH ngày 07/01/2000 về hướng dẫn
kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, Công văn số 2970/BGDĐT-VP ngày 28/5/2010 về
việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Giao ban
lần thứ hai năm học 2009-2010, Công văn số 3869/BGDĐT-GDTH ngày 26/8/2019
về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020 của Bộ
GD-ĐT;
Căn cứ Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh
Hà Nam về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà
Nam; Công văn số 1885/SGDĐT-GDTH ngày 26/9/2019 về việc hướng dẫn thực
hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Hà Nam;
Căn cứ công văn số 167/VPUB ngày 07/10/2019 của Văn phòng UBND
huyện Lý Nhân về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện; Kế
hoạch số 2275/KH-PGDĐT ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo về thực thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đã được UBND huyện
phê duyệt, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân xây dựng Kế hoạch tổ chức dạy
học 2 buổi/ngày cấp Tiểu học năm học 2019-2020 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích:
- Việc dạy học 2 buổi/ngày ở trường tiểu học nhằm thực hiện mục tiêu giáo
dục toàn diện đảm bảo chất lượng của cấp tiểu học, củng cố, thực hành kiến thức
đã học, phát triển năng khiếu theo các nội dung tự chọn, giáo dục kỹ năng sống, tổ
chức các hoạt động trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu về chăm sóc giáo dục trẻ em của
gia đình và xã hội, góp phần giải quyết vấn đề quá tải và dạy thêm học thêm tràn
lan tiêu cực ở các trường tiểu học.
- Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhằm tiếp cận chương trình giáo dục
phổ thông mới (theo lộ trình sẽ triển khai ở lớp 1 từ năm học 2020-2021) quy định
giáo dục tiểu học “Thực hiện học 2 buổi/ngày”.
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2. Yêu cầu:
- Việc dạy học 2 buổi/ngày chỉ tổ chức ở những nơi có nhu cầu và có
sự tự nguyện của phụ huynh học sinh, được sự đồng ý của các cấp quản lí có thẩm
quyền; đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cơ sở vật chất.
- Kinh phí bồi dưỡng giáo viên dạy quá định mức lao động quy định, nhân
viên phục vụ,… do gia đình học sinh đóng góp trên nguyên tắc tự nguyện và đúng
quy định của các cấp có thẩm quyền.
- Các trường xây dựng kế hoạch, tổ chức, thực hiện nghiêm túc việc dạy học
dạy 2 buổi/ngày theo quy định; làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận
của cha mẹ học sinh; sự tự nguyện, tự giác của giáo viên dạy;
- Thực hiện việc thu, chi tài chính đúng quy định, đảm bảo dân chủ, công khai.
II. Kế hoạch triển khai dạy 2 buổi/ngày
1. Thời gian tổ chức
Thời gian tổ chức dạy 2 buổi/ngày là 32 tuần thực học (từ tuần thứ 04 đến
hết tuần 35 của năm học 2019-2020).
Lưu ý: Các trường xây dựng kế hoạch, tổ chức học bù các buổi học ở tuần
thứ 4 của năm học (2 buổi, 6 tiết)
2. Thời gian các buổi học
- Buổi sáng:
+ Từ 7h00 đến 7h15: Hội đồng tự quản kiểm tra nền nếp, tổ chức cho các
bạn tự học và chuẩn bị đồ dùng học tập;
+ Từ 7h15 đến 8h45: Học 2 tiết;
+ Từ 8h45 đến 9h15: Tổ chức các hoạt động tập thể, ra chơi;
+ Từ 9h15 đến 10h45: Học 2 tiết;
- Buổi chiều:
+ Từ 13h45 đến 14h00: Hội đồng tự quản kiểm tra nền nếp, tổ chức cho các
bạn tự học và chuẩn bị đồ dùng học tập;
+ Từ 14h00 đến 15h25: Học 2 tiết;
+ Từ 15h25 đến 15h40: Ra chơi
+ Từ 15h40 đến 16h20: Học 1 tiết.
* Lưu ý: Trung bình mỗi tiết học 40 phút và 5 phút dành cho chuyển tiết.
3. Kế hoạch giảng dạy buổi 2
- Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành nội
dung học tập tại lớp; tổ chức cho học sinh tham gia các môn học, hoạt động giáo
dục tự chọn, tham gia các hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp, câu lạc bộ môn học. Sử dụng quỹ thời gian học buổi 2 hợp lý (mỗi tuần dành
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ít nhất 2 tiết cho các hoạt động trải nghiệm, giáo dục ATGT, tiết đọc thư viện, kỹ
năng sống, giáo dục quyền và bổn phận trẻ em, câu lạc bộ,…)
- Quan tâm phụ đạo, hỗ trợ học sinh chưa hoàn thành các môn học; bồi
dưỡng những học sinh có năng khiếu để có kỹ năng giải quyết các bài tập ở mức 4
và tham gia các sân chơi trí tuệ.
4. Thời khóa biểu
- Thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của các cấp; sử dụng hết định mức
lao động của giáo viên theo quy định; xây dựng thời khoá biểu đủ số tiết theo phân
phối chương trình và phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, từng lớp và từng
giáo viên theo nguyên tắc không dạy quá 7 tiết/ngày (sáng 4 tiết, chiều 3 tiết).
- Các trường bố trí dạy đủ 10 buổi/tuần; các trường có nhiều giáo viên nghỉ
thai sản, tỷ lệ giáo viên/lớp thấp cần có giải pháp động viên cán bộ giáo viên để
đảm bảo dạy đủ 10 buổi/tuần.
5. Hồ sơ dạy 2 buổi/ngày
Các trường hoàn thiện đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định. Gồm:
- Biên bản họp cha mẹ học sinh các lớp triển khai dạy học 2 buổi/ngày, có
chữ ký đồng thuận của toàn bộ cha mẹ học sinh trong lớp;
- Biên bản họp ban đại diện cha mẹ học sinh của trường triển khai dạy học 2
buổi/ngày, có chữ ký đồng thuận của toàn bộ ban đại điện;
- Thời khóa biểu dạy học 2 buổi/ngày (1 bản)
- Kế hoạch tổ chức dạy 2 buổi/ngày (03 bản);
- Bảng phân công định mức lao động (2 bản)
* Lưu ý:
- Ngoài các hồ sơ trên các trường cần lưu trữ đầy đủ đăng ký giảng dạy, giáo án
của giáo viên tham gia dạy 2 buổi/ngày; bảng chấm công; hồ sơ thu, chi tiền học 2
buổi/ngày;
- Ngày 17/10/2019 duyệt hồ sơ học 2 buổi/ngày (01 cán bộ quản lý tham
gia duyệt).
- Trong quá trình thực hiện, nếu lịch dạy 2 buổi/ngày trùng với lịch công
việc hoặc hoạt động khác, nhà trường bố trí lịch dạy bù để đảm bảo đúng, đủ số
tiết, số buổi theo kế hoạch.
6. Kinh phí
- Vì tỷ lệ giáo viên/lớp hiện tại chưa đảm bảo để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày
(10 buổi/tuần) nên số tiết dạy vượt định mức lao động không có kinh phí để chi trả
theo chế độ tăng giờ; vì vậy các trường vận động gia đình học sinh đóng góp trên
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nguyên tắc tự nguyện và đúng quy định của các cấp có thẩm quyền để trả tiền tăng
giờ cho giáo viên dạy vượt thời gian lao động định mức quy định.
- Mức vận động: Mỗi tuần 2 buổi (mỗi buổi 3 tiết);
+ Mức vận động 1 buổi: 3.500 đồng/tiết x 3 tiết = 10.500 đồng/học sinh/buổi;
+ Mức vận động 1 tuần: 10.500 đồng/buổi x 2 buổi = 21.000 đồng/học
sinh/tuần;
+ Mức vận động cả năm học: 21.000 đồng/tuần x 32 tuần = 672.000
đồng/HS/năm (thu làm 2 kỳ, mỗi kỳ 16 tuần).
- Mức chi: Chi cho giáo viên trực tiếp dạy tăng giờ là 80%; chi cho công tác
quản lý của trường, phục vụ, văn phòng phẩm và tu sửa, bổ sung CSVC là 20%
(mức chi cho 1 cán bộ quản lý tối đa không vượt quá 1 suất cao nhất của giáo viên
trực tiếp dạy).
III. Tổ chức thực hiện
- Các trường báo cáo Kế hoạch triển khai dạy học 2 buổi/ngày của Phòng
Giáo dục và Đào tạo với UBND các xã, thị trấn; xin ý kiến chỉ đạo của UBND các
xã, thị trấn và tổ chức họp cha mẹ học sinh các lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh
toàn trường để triển khai kế hoạch học 2 buổi/ngày (cần làm rõ số buổi học, số
buổi phải thu tiền; số tiền 1 tiết, 1 buổi, cả năm, lý do phải thu tiền...);
- Căn cứ kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo, ý kiến chỉ đạo của UBND
các xã, thị trấn và sự đồng thuận của cha mẹ học sinh các trường xây dựng kế hoạch
dạy 2 buổi/ngày của đơn vị báo cáo UBND xã và Phòng GD-ĐT phê duyệt.
- Căn cứ vào kế hoạch đã được phê duyệt chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên
xây dựng kế hoạch thực hiện và chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ duyệt với Phòng Giáo
dục và Đào tạo; tổ chức chỉ đạo, thực hiện theo kế hoạch đã được duyệt.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế
hoạch dạy học 2 buổi/ngày của các trường.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức dạy, học 2 buổi/ngày cấp Tiểu học, năm học
2019- 2020; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân yêu câu Hiệu trưởng các
trường Tiểu học tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả./.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:
- Trưởng phòng (để báo cáo);
- LĐ Phòng (để ph/h chi đạo);
- Các trường TH, TH&THCS (để th/h);
- Lưu : VT, TH, KHTV.

Ngô Sỹ Khánh
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