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ƯỚ
T

DẪ

c iệ Kế
c t ời gia ăm ọc 2019 – 2020
đối với giá dục mầm
, giá dục ổ t ô g
_________________________________

Căn cứ Hướng dẫn số 51/HD-SGDĐT ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 đối với giáo dục
mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm
học 2019 – 2020 như sau:
. Kế

c t ời gia

ăm ọc

1. gày t u trườ g và k ai giả g ăm ọc
1.1. Tựu trường
Ngành học phổ thông: ngày 19 tháng 8 năm 2019.
Ngành học mầm non: ngày 26 tháng 8 năm 2019.
1.2. Tổ chức “Tuần lễ sinh hoạt học đường”

Tổ chức từ ngày 19 đến 24/8/2019 (Có Công văn hướng dẫn riêng)
1.3. Khai giảng năm học
Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tổ chức khai giảng năm học lúc 07 giờ
30 phút ngày 05 tháng 9 năm 2019 (thứ Năm).
2. gày bắt đầu và kết t

c ọc kỳ; kết t

c ăm ọc

2.1. Học kỳ I
a) Giáo dục mầm non
Từ ngày 03 tháng 9 năm 2019 đến ngày 03 tháng 01 năm 2020 gồm 18 tuần thực
học.
b) Giáo dục phổ thông
Cấp tiểu học (TH) từ ngày 26 tháng 8 năm 2019 đến ngày 03 tháng 01 năm 2020
gồm 18 tuần thực học và 01 tuần kiểm tra định kỳ cuối kỳ.
Cấp trung học cơ sở (THCS) từ ngày 26 tháng 8 năm 2019 đến ngày 04 tháng 01
năm 2020 gồm 19 tuần thực học và kiểm tra định kỳ cuối kỳ, thời gian còn lại cho các
hoạt động giáo dục khác và sơ kết học kỳ.
2.2. Học kỳ II
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a) Giáo dục mầm non
Từ ngày 06 tháng 01 năm 2020 đến ngày 22 tháng 5 năm 2020 gồm 17 tuần thực
học.
b) Giáo dục phổ thông
Cấp TH từ ngày 06 tháng 01 năm 2020 đến ngày 22 tháng 5 năm 2020 gồm 17
tuần thực học và kiểm tra định kỳ cuối kỳ.
Cấp THCS từ ngày 06 tháng 01 năm 2020 đến ngày 30 tháng 5 năm 2020 gồm
18 tuần thực học và kiểm tra định kỳ cuối kỳ, thời gian còn lại dành cho các hoạt động
giáo dục khác.
2.3. Kết thúc năm học
Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5
năm 2020.
. ác
1. ác

it i
i t i bắt bu c t am gia

1.1. Giáo dục mầm non
a) Ngày Hội giao lưu của bé và Hội khỏe măng non
(Thực hiện theo công văn hướng dẫn của Sở GDĐT)
b) Hội thi Giáo viên dạy giỏi mầm non
1.2. Ngành học phổ thông
a) Ngày Hội giao lưu học sinh tiểu học
b) Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học
c) Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở
2. Các

i t i k uyế k íc t am gia

a) Ngày hội giao lưu tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS và ma túy cho giáo
viên và học sinh cấp THCS
b) Hùng biện Tiếng Anh cho học sinh phổ thông
c) Tin học trẻ
d) Cuộc thi viết về tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW và phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

Ghi chú: 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).
III. ác kỳ t i, kiểm tra và xét
1. T i c ọ

ọc si

à t à

c ươ g trì

, xét tốt g iệ

giỏi ớ 9
2

- Hiệu trưởng đơn vị quyết định ngày thi cấp trường.
- Cấp thành phố:
+ Lần 1: ngày 17/11/2019 (Chủ Nhật).
+ Lần 2: ngày 01/12/2019 (Chủ Nhật).
- Cấp tỉnh: ngày 29/3/2020 (Chủ Nhật).
2. Kiểm tra đị

kỳ cuối ọc kỳ

2.1. Học kỳ I
a) Cấp tiểu học
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ GDĐT
về Quy định đánh giá HS tiểu học; Công văn số 1646/SGDĐT-GDTH ngày 07/12/2016
của Sở GDĐT về Hướng dẫn đánh giá học sinh kể từ năm học 2016 - 2017 và Kế hoạch
thời gian chung của năm học;
b) Cấp trung học cơ sở
Thời gian kiểm tra: Từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 12 năm 2019.
2.2. Học kỳ II
a) Cấp tiểu học
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ GDĐT
về Quy định đánh giá HS tiểu học; Công văn số 1646/SGDĐT-GDTH ngày 07/12/2016
của Sở GDĐT về Hướng dẫn đánh giá học sinh kể từ năm học 2016 - 2017 và Kế hoạch
thời gian chung của năm học;
b) Cấp trung học cơ sở
Thời gian kiểm tra: Từ ngày 04 đến ngày 09 tháng 5 năm 2020.
3. ét cô g
à t à
xét tốt g iệ tru g ọc cơ sở

c ươ g trì

giá dục mầm

, tiểu ọc và

Xét hoàn thành chương trình MN, TH: trước ngày 31 tháng 5 năm 2020.
Xét tốt nghiệp THCS: trước ngày 20 tháng 5 năm 2020.
4. Tuyể si

ớ 6, ớ 10, ớ 10 c uyê

ăm ọc 2020-2021

Tuyển sinh lớp 6 hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.
Tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2020.
. ác
1.
k ỏe si

tđ

g giá dục

iá dục a t à gia t ô g; giá dục môi trườ g; giá dục giới tí
sả vị t à
iê ; giá dục á u t, ò g c ố g t i
m…

, sức
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Thực hiện thường xuyên trong năm học. Tích hợp nội dung vào chương trình
giảng dạy các môn học; hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; hoạt động trải nghiệm sáng
tạo và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường.
iá dục t ể c ất; cô g tác y tế ọc đườ g

2.

2.1. Giáo dục thể chất
a) Các giải thể thao học sinh cấp tỉnh
b) Tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X
2.2. Công tác y tế học đường
Triển khai phù hợp với hướng dẫn của Sở GDĐT và thực tế các cơ sở giáo dục.
3. Si

t c ủ điểm

Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm năm học và hướng dẫn của các cơ qua chức
năng, Hiệu trưởng các đơn vị quyết định tổ chức sinh hoạt chủ điểm kết hợp với kỷ niệm
các ngày lễ lớn trong năm.
. ác gày g ỉ tr

g ăm ọc

Các ngày nghỉ lễ, Tết được 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
thì được nghỉ bù theo quy định. Nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất là 07 ngày.
Tùy theo thực tế của địa phương, đơn vị, Trưởng phòng Phòng GDĐT thành phố
quyết định ngày nghỉ cuối học kỳ I (01 ngày).
Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 tháng, có thể được
bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch
thời gian năm học của địa phương.
.

ế đ bá cá

1. Bá cá tì
ọc 2019-2020

ì

c uẩ bị ăm ọc và tình hình tổ c ức khai giả g ăm

Các đơn vị trường gửi Phòng GDĐT trước ngày 03 tháng 9 năm 2019;
Phòng GDĐT gửi Sở GDĐT trước ngày 05 tháng 9 năm 2019;
2. Bá cá sơ kết ọc kỳ
Các đơn vị trường gửi Phòng GDĐT trước ngày 07 tháng 01 năm 2020;
Phòng GDĐT gửi Sở GDĐT trước ngày 10 tháng 01 năm 2020.
3. Bá cá tổ g kết ăm ọc 2019-2020, bá cá kết quả t
c í t i đua

c iệ các tiêu

Các đơn vị trường gửi Phòng GDĐT trước ngày 05 tháng 6 năm 2020;
Phòng GDĐT gửi Sở GDĐT trước ngày 10 tháng 6 năm 2020.
Trên đây là hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 đối
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với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó
khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ với Phòng GDĐT (bộ phận nghiệp vụ phổ
thông) để trao đổi và thống nhất thực hiện./.
Nơi nhận:
- Các trường MN, TH, THCS (để t/h);
- Lãnh đạo PGDĐT;
- UBND thành phố Sa Đéc (để b/c);
- Lưu VT, NV.

TRƯỞ

P
Người ký: Phòng Giáo
dục và Đào tạo
Email:
phonggiaoduc.tpsd@d
ongthap.gov.vn
Cơ quan: Thành phố
Sa Đéc, Tỉnh Đồng
Tháp
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Phụ lục: Kèm Hướng dẫn số

TT

ác

1

Khoa học, kỹ thuật THCS

2

Ngày hội giao lưu tuyên truyền
phòng chống HIV/AIDS và ma
túy cho giáo viên và học sinh cấp
THCS

3

4

it i

/HD-PGD&ĐT, ngày tháng 8 năm 2019 của
Phòng GD&ĐT
T ời gia
Cấp Tỉnh;
Cấp thành phố
Khu vực/
Quốc gia

Cuộc thi viết về tập thể, cá nhân
điển hình trong thực hiện Chỉ
thị số 05/CT/TW và phong trào
thi đua “Đổi mới, sáng tạo
trong dạy và học”
Hùng biện tiếng Anh dành cho
học sinh cấp TH, THCS

07/10/2019

Tháng 11/2019

Dự kiến (ngày
05,06/10/2019)

Tháng 11/2019

Tháng 10/2019

Tổng kết nhân
Ngày Nhà giáo
Việt Nam 20/11

07,08/01/2020

Tháng 01/2020

Lý thuyết: 13/10/2019
Thực hành: 21/10/201901/11/2019

Tháng 01, 02/2020

5

Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp
THCS

6

Tin học Trẻ năm 2019

Dự kiến tháng 5/2020

Tháng 6/2020

7

Ngày hội giao lưu học sinh tiểu
học

Dự kiến tháng 11/2019

Tháng 01/2020

8

Hội thi viết chữ đẹp

Dự kiến tháng 4/2020

9

Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp
Mầm non

10

Ngày Hội giao lưu của bé và
Hội khỏe măng non

Lý thuyết: 02/11/2019
Tháng 02, 03/2020
Thực hành: 04-21/11/2019
Cuối tháng 5/2020

11 Hội thi Bé vui giao thông
12 Hội thi Bé Khéo tay
13 Hội thi Bé nhanh trí
14 Hội thi đầu bếp tí hon
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15 Hội khỏe măng non
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