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HƯỚNG DẪN
Thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018
ối với gi o d c m m non gi o d c ph th ng
Căn cứ hướng dẫn số 59/HD-SGDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Sở
Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian
năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục
thường xuyên;
Phòng GD&ĐT thành phố Sa Đéc hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời
gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông như
sau:
Ph n I
KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2017 – 2018
I. Ngày tựu trường và khai giảng năm học
- Tựu trường
+ Ngành học phổ thông: 21/8/2017; tổ chức “Tuần lễ sinh hoạt học
đường” từ ngày 21/8/2017 đến ngày 26/8/2017.
+ Ngành học mầm non: 28/8/2017; tổ chức “Tuần lễ sinh hoạt học đường”
từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017.
- Tổ chức khai giảng ngày 05 tháng 9 năm 2017.
II. Ngày bắt u và ngày kết thúc học kỳ trong năm học
1. Học kỳ I
- Giáo dục mầm non: Từ ngày 04/9/2017 đến ngày 07/01/2018, 18 tuần
thực học.
- Giáo dục phổ thông:
+ Cấp Tiểu học (TH): Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 07/01/2018, gồm 18
tuần thực học, thời gian còn lại dành cho kiểm tra định kỳ và các hoạt động giáo
dục khác.
+ Cấp trung học cơ sở (THCS): Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 07/01/2018,
gồm 19 tuần thực học và kiểm tra học kỳ. Nghỉ chuyển học kỳ ngày 07 tháng 01
năm 2018.
2. Học kỳ II
- Giáo dục mầm non: Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/5/2018, gồm 17 tuần
thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động giáo dục khác và nghỉ lễ, Tết.
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- Giáo dục phổ thông:
+ Cấp TH: Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 27/5/2018, gồm 17 tuần thực
học, thời gian còn lại dành cho kiểm tra định kỳ cuối năm học, các hoạt động
giáo dục khác và nghỉ lễ, Tết.
+ Cấp THCS: Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 27/5/2018, gồm 18 tuần thực
học và kiểm tra học kỳ, thời gian còn lại dành cho các hoạt động giáo dục khác
và nghỉ lễ, Tết.
III. Ngày kết thúc năm học: Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông:
ngày 31 tháng 5 năm 2018.
Ph n II
CÁC HỘI THI TRONG NĂM HỌC 2017 – 2018
A. CÁC HỘI THI BẮT BUỘC THAM GIA
I. Học sinh m m non
1. Hội thi "Bé khỏe – Bé ngoan".
2. Hội thi của bé "Ngày hội giao lưu của Bé và Hội khỏe măng non".
II. Học sinh ph th ng
1. Ngày hội giao lưu học sinh tiểu học.
2. Thi học sinh giỏi thí nghiệm thực hành lớp 9.
3. Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.
4. Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống
thực tiễn dành cho học sinh trung học.
III. Hội thi dành cho gi o vi n
1. Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học.
2. Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp THCS các môn Toán, Vật lý, Hóa học,
sinh học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Thể dục, Mỹ
thuật, Âm nhạc.
3. Hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách đội Thiếu niên Tiền phong Hồ
Chí Minh giỏi.
4. Hội thi Giáo viên dạy giỏi bậc mầm non cấp thành phố (theo chu kỳ 2
năm/ lần).
B. CÁC HỘI THI KHUYẾN KHÍCH THAM GIA
1. Hội thi vẽ tranh cổ động.
2. Thi Hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh TH, THCS.
3. Hội thi Giải Toán, Vật lý, tiếng Anh qua Internet, Olympic tài năng
tiếng Anh và Olympic tiếng Anh thông minh dành cho học sinh khối 5 và 9.
4. Hội thi Tin học Trẻ 2018.
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5. Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp”.
6. Ngày Hội giao lưu học sinh – Giáo viên “Viết chữ đẹp”.
Thời gian tổ chức các hội thi cấp trường do Hiệu trưởng các đơn vị quyết
định. Thời gian thi cấp thành phố, tỉnh, khu vực và quốc gia (phụ lục đính kèm).
Ph n III
CÁC KỲ THI VÀ XÉT TỐT NGHIỆP TRONG NĂM HỌC 2017 – 2018
I. Thi học sinh giỏi lớp 9
- Hiệu trưởng đơn vị quyết định ngày thi cấp trường.
- Cấp Thành phố:
+ Lần 1: 12/11/2017 (Chủ Nhật).
+ Lần 2: 26/11/2017 (Chủ Nhật).
- Cấp tỉnh: Ngày 18/3/2018 (Chủ Nhật).
II. Kiểm tra học kỳ
1. Kiểm tra học kỳ I
1.1. Cấp Tiểu học:
Thời gian kiểm tra từ ngày 01 đến ngày 05/01/2018.
Thực hiện theo văn bản số 180/PGDĐT-HD, ngày 11/4/2017 của Phòng
GD&ĐT Thành phố Sa Đéc về việc Hướng dẫn kiểm tra định kỳ kể từ năm học
2016 – 2017.
1.2. Cấp THCS:
Thời gian kiểm tra từ ngày 25 đến 30/12/2017.
- Sở GDĐT ra đề bốn môn: Ngữ văn, Toán, Giáo dục Công dân (GDCD),
và tiếng Anh lớp 9 (bao gồm các lớp tiếng Anh theo chương trình 10 năm).
- Đối với các môn: Ngữ văn, Toán, GDCD, tiếng Anh, Vật lí, Hóa học,
Sinh học, Lịch sử, Địa lí (trừ các môn Sở ra đề) Phòng GD&ĐT ra đề các môn,
khối lớp còn lại;
- Các môn còn lại trường ra đề.
2. Kiểm tra học kỳ II
2.1. Cấp Tiểu học:
Thời gian kiểm tra từ ngày 21 đến ngày 25/5/2018.
Thực hiện theo văn bản số 180/PGDĐT-HD, ngày 11/4/2017 của Phòng
GD&ĐT Thành phố Sa Đéc về việc Hướng dẫn kiểm tra định kỳ kể từ năm học
2016 – 2017.
2.2. Cấp THCS: Kiểm tra từ ngày 07 đến 12/5/2018.
- Sở GDĐT ra đề bốn môn: Ngữ văn, Toán, Giáo dục Công dân (GDCD),
và tiếng Anh lớp 9 (bao gồm các lớp tiếng Anh theo chương trình 10 năm).
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- Đối với các môn: Ngữ văn, Toán, GDCD, tiếng Anh, Vật lí, Hóa học,
Sinh học, Lịch sử, Địa lí (trừ các môn Sở ra đề) Phòng GD&ĐT ra đề các môn,
khối lớp còn lại;
- Các môn còn lại trường ra đề.
III. Thi nghề ph th ng
Lớp 8: ngày 22 tháng 4 năm 2018.
IV. Xét công nhận hoàn thành chương trình gi o d c m m non, TH
và tốt nghiệp THCS
- Giáo dục Mầm non, Tiểu học hoàn thành trước ngày 31/5/2018.
- Tốt nghiệp THCS hoàn thành trước ngày 25/5/2018.
V. Tuyển sinh lớp 6 lớp 10 lớp 10 chuy n năm học 2018 – 2019:
Hoàn thành trước 31/7/2018.
Ph n IV
CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
I. Gi o d c an toàn giao th ng: Thực hiện thường xuyên trong năm học.
II. Gi o d c phòng chống c c loại tội phạm vi phạm ph p luật và tệ
nạn xã hội; gi o d c m i trường; gi o d c giới tính sức khoẻ sinh sản vị
thành niên: Thực hiện tích hợp vào chương trình giảng dạy các môn học, chương
trình ngoại khoá, các hoạt động sinh hoạt tập trung của nhà trường trong năm.
III. Gi o d c thể chất
1. Hoạt ộng thể thao cấp thành phố
Giải Hội thao học sinh TH THCS (với 6 m n: Bóng
Kinh Cờ vua C u l ng Đ c u ...).

Bơi lội Điền

2. Hoạt ộng thể thao trong tỉnh
- Giải Bóng đá, Bơi lội học sinh TH, THCS.
- Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đồng Tháp năm 2018.
3. Hoạt ộng thể thao khu vực toàn quốc
- Giải Bóng đá học sinh TH, THCS – Cúp Milo khu vực.
- Giải Bóng đá học sinh TH, THCS – Cúp Milo toàn quốc.
- Giải Vovinam, Bơi lội học sinh phổ thông toàn quốc.
IV. C c ngày sinh hoạt theo ch iểm
- Ngày hội khai trường: Tổ chức trong khoảng từ ngày 21/8/2017 đến
05/9/2017.
- Kỷ niệm ngày 15/10: Ngày Hồ Chủ tịch gửi thư cuối cùng cho ngành
Giáo dục.
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- Kỷ niệm ngày 20/11: Ngày Nhà giáo Việt Nam.
- Kỷ niệm ngày 22/12: Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Kỷ niệm ngày 03/02: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Kỷ niệm ngày 26/3: Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Kỷ niệm ngày mùng 10 tháng 3 (âm lịch): Giỗ tổ Hùng Vương.
- Kỷ niệm ngày 30/4 và 01/5: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước và Quốc tế Lao động.
- Kỷ niệm ngày 19/5: Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ph n V
CÁC NGÀY NGHỈ TRONG NĂM
I. C c ngày lễ Tết
- Thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các quy định tại các văn
bản dưới Luật.
- Nếu ngày nghỉ lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần các đơn vị, cá nhân
được nghỉ bù theo quy định. Sở GD&ĐT sẽ có văn bản thông báo riêng.
II. Nghỉ Tết Nguy n
thông báo riêng.

n: Ít nhất 07 ngày, Sở GD&ĐT sẽ có văn bản

III. Nghỉ cuối học kỳ I: Tùy theo tình hình thực tế, Trưởng phòng Phòng
GD&ĐT thành phố quyết định ngày nghỉ cuối học kỳ I.
IV. Nghỉ hè: Thời gian nghỉ hè đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục
mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên là 02 tháng (bao gồm
thời gian nghỉ được bố trí xen kẽ trong năm học).
Ph n VI
TỔNG KẾT NĂM HỌC CHUẨN BỊ NĂM HỌC MỚI
VÀ THỜI GIAN BÁO CÁO
I. T chức t ng kết năm học
Các trường tổng kết năm học vào cuối tháng 5/2018.
II. Chuẩn bị năm học mới (2018-2019)
- Tu sửa trường lớp, bổ sung thiết bị dạy học trước tháng 8/2018.
- Công tác thuyên chuyển, điều động giáo viên tháng 6, 7, 8/2018.
- Bồi dưỡng chuyên môn và chính trị hè tháng 7, 8/2018.
III. Chế ộ b o c o
1. Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch khai giảng và kế hoạch
thời gian năm học 2017 – 2018 trước ngày 29/8/2018
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2. Báo cáo sơ kết học kỳ I trước ngày 09/01/2018.
3. Báo cáo tổng kết năm học; báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi
đua và đề nghị xét khen thưởng; đánh giá xếp loại công chức, viên chức, nhân
viên năm học 2017 – 2018 trước ngày 04/6/2018.
Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch thực
hiện thời gian năm học 2017-2018 của đơn vị mình. Trong quá trình thực hiện,
nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ với Phòng GD&ĐT (qua thầy Lộc) để được
hướng dẫn./.
Nơi nhận:

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Các trường MN, TH, THCS (để thực hiện);
- TP, PTP;
- UBND thành phố Sa Đéc (để báo cáo);
- Lưu VT, NV.
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Phụ lục: Kèm Hướng dẫn số 677/HD-PGD&ĐT, ngày 29 tháng 8 năm 2017
của Phòng GD&ĐT
Thời gian
Cấp Tỉnh;
TT
Các hội thi
Cấp thành phố
Khu vực/
Quốc gia
1

Vẽ tranh cổ động.

15/10/2017

11/2017

2

Học sinh giỏi thí nghiệm thực
hành lớp 9.

29/10/2017

10/12/2017

3

Khoa học, kỹ thuật lớp 9 THCS.

4
5
6
7
8

9

Hùng biện tiếng Anh dành cho
học sinh cấp TH, THCS.
Hội thi Giáo viên dạy giỏi bậc
mầm non cấp thành phố
Hội thi Bé Nhanh trí
Ngày hội giao lưu học sinh tiểu
học
Vận dụng kiến thức liên môn để
giải quyết các tình huống thực
tiễn dành cho học sinh trung học.
Dạy học theo chủ đề tích hợp
dành cho giáo viên trung học.

23-24/11/2017
04-05/12/2017
Tuần thứ 2 tháng 12/2017
Tuần thứ 4 tháng 12/2017
01/2018

4-5/2018

09/01/2018

02/2018;
3/2018

09/01/2018

02/2018;
3/2018

10 Hội thi Bé vui giao thông

Tuần thứ 2 tháng 01/2018

11 Hội thi Bé Khéo tay

Tuần thứ 3 tháng 01/2018

12 Hội thi đầu bếp tí hon

Tuần thứ 4 tháng 01/2018

13 Hội khỏe măng non

Tuần thứ 2 tháng 3/2018

14 Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp”.
Ngày Hội giao lưu học sinh –
Giáo viên “Viết chữ đẹp”.
Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp
16
THCS các môn Toán, Vật lý,
15

01/2018;
3/2018
1012/01/2018

02/2018 (dự kiến)

3/2018

Tháng 02/2018 (Không bắt
buộc)
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Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh,
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo
dục công dân, Thể dục, Mỹ
thuật, Âm nhạc.
Giải Toán, Vật lý, tiếng Anh qua
Internet, Olympic tài năng tiếng
17 Anh và Olympic tiếng Anh
thông minh dành cho học sinh
khối 5, 9 và 11.
Hội thi Bé khỏe - Bé ngoan
(Không tổ chức cấp tỉnh, thời
18 gian tổ chức thi cấp trường,
huyện, thị, thành phố do Phòng
GDĐT quyết định).
19

02/2018 (dự kiến)

3/2018;
4/2018

Tháng 4/2018

Không tổ
chức cấp tỉnh

Ngày hội giao lưu của Bé và Hội
khỏe măng non.

20 Tin học Trẻ 2018.
Hội thi GV làm Tổng phụ trách
đội TNTPHCM giỏi
Giải Hội thao học sinh TH,
22
THCS
21

Thi LT: 11/3/2017
Thi TH: 19-31/3/2017

5/2018
5/2018

6/2018

4/2018 (dự kiến)

Bắt buộc

10/2017

2/2018;
7/2018
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