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V/v hướng dẫn hoạt động chuyên môn
Cấp Tiểu học năm học 2018-2019

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học
Thực hiện Công văn số 1299/SGDĐT-GDTH ngày 30 tháng 7 năm 2018 của
Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện kế
hoạch thời gian năm học 2018-2019 cấp tiểu học;
Thực hiện Công văn số 1695/SGDĐT-GDTH ngày 14 tháng 9 năm 2018 của
Sở GDĐT Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học
năm học 2018-2019;
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung hoạt động chuyên môn Cấp
Tiểu học cụ thể như sau:
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Cụm trường sinh hoạt chuyên môn
- Cụm 1: gồm các trường: Phước Vĩnh A, Phước Vĩnh B, Tân Hiệp, Tân
Long, An Long.
- Cụm 2: gồm các trường: An Bình A, Vĩnh Hòa A, Phước Hoà A, An Linh,
Phước Sang.
- Cụm 3: gồm các trường: An Bình B, Vĩnh Hòa B, Phước Hòa B, An Thái,
Tam Lập.
2. Nội dung hoạt động của Tổ mạng lưới chuyên môn
Thực hiện theo Quy chế hoạt động của tổ mạng lưới chuyên môn cấp huyện,
các thành viên trong tổ mạng lưới thực hiện tập trung các nội dung sau:
- Phối hợp tổ chức các phong trào hội thi, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp theo kế hoạch của ngành.
- Triển khai chuyên đề chuyên môn, các phong trào nhằm nâng cao chất
lượng giáo dục trường tiểu học.
- Hướng dẫn, triển khai, đánh giá dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù
hợp với từng đối tượng học sinh.
- Hướng dẫn, triển khai đánh giá dạy học Tin học, Mĩ Thuật, KNS, ATGT
theo chương trình mới.
- Hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên
tiểu học theo Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28

tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định đánh giá học
sinh tiểu học
- Theo dõi kiểm tra các hoạt động chuyên môn của trường tiểu học. Tổ chức
phối hợp dự giờ, thăm lớp; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện không đúng về
chuyên môn, hạn chế về chất lượng; tư vấn đổi mới phương pháp giảng dạy.
- Phối hợp tham gia công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh
năng khiếu.
- Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo việc dạy học tiếng Anh, Tin học; Nâng cao
chất lượng dạy và học tiếng Anh cho các trường tiểu học theo yêu cầu chỉ đạo của
ngành.
- Tổ chức cho giáo viên thao giảng, dự giờ theo đơn vị trường hoặc cụm
trường; chủ trì hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên giảng dạy bộ môn
theo kế hoạch luân phiên giữa các trường trong cụm.
3. Biện pháp thực hiện
- Thành lập tổ mạng lưới chuyên môn thành phần là cán bộ quản lý các
trường và một số giáo viên có năng lực chuyên môn giỏi sẽ thực hiện nhiệm vụ phối
hợp, hỗ trợ ngành trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của cấp học.
- Mỗi thành viên phải chủ động tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn
tại đơn vị mình theo hướng dẫn kế hoạch năm học. Bên cạnh đó, trong từng thời
điểm cụ thể, những hoạt động cụ thể, ngành sẽ có kế hoạch tập trung, phân công
tham gia nhằm giúp cho việc quản lý chuyên môn chặt chẽ và hiệu quả.
- Trong năm học, tổ mạng lưới chuyên môn phối hợp cùng với chuyên môn
ngành thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục tại
các đơn vị trường học.
- Quy định ngày sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên bộ môn vào buổi sáng
của một ngày thứ Bảy trong tháng. GV tiếng Anh sinh hoạt vào ngày thứ Ba, tuần
thứ nhất hàng tháng. Cụ thể như sau:
+ Tin học, Tiếng Anh: tháng 10, 12, và tháng 01.
+ Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục: tháng 11, 12, 01 và tháng 3.
II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ CỦA TỪNG THÁNG
* Tháng 8-9/2018
- Tổ chức tuyên truyền vận động thực hiện Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường
05/9/2018: yêu cầu huy động trẻ 6 tuổi ra lớp 1 đạt 100% và huy động tối đa trẻ 714 tuổi nghỉ, bỏ học, ngoài nhà trường trở lại trường. Các trường củng cố, ổn định
tổ chức hoạt động, họp phụ huynh đầu năm học, tổ chức hội nghị cán bộ viên chức,
đại hội liên đội. Phối hợp với các đoàn thể ở địa phương củng cố BĐD Cha mẹ học
sinh, Hội Khuyến học…
- Ngày 13/8/2018: tựu trường, báo cáo tình hình chuẩn bị khai giảng lần 1.
- Từ 16/8 đến 28/9/2018: Thực hiện các nội dung bồi dưỡng thường xuyên
nội dung 1&2 đối với CBQL và GV các trường.
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- Ngày 20/8/2018: bắt đầu tổ chức học chương trình tuần 1 - Học kỳ I.
- Ngày 27/8/2018: Các trường báo cáo thống kê đầu năm và thống kê kết quả
Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường về Phòng GDĐT.
- Ngày 05/9/2018: Lễ Khai giảng năm học mới 2018-2019.
- Ngày 11/9/2018: Phòng GDĐT triển khai hướng dẫn nhiệm vụ năm học
2017-2018 và kế hoạch hoạt động chuyên môn cho Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng
các trường.
- Ngày 24/9/2018: Nhận và duyệt kế hoạch năm học, TKB các trường.
- Tổ mạng lưới chuyên môn của PGDĐT tiến hành kiểm tra nắm tình hình tổ
chức các lớp linh hoạt đối với các trường dạy học 2 buổi/ngày.
* Tháng 10/2018
- Tổ chức kiểm tra chéo việc thiết lập hồ sơ sổ sách chuyên môn giữa các
trường (Theo quyết định phân công).
- Các trường tổ chức các sân chơi, các câu lạc bộ Học sinh giỏi Toán,
Olympic tiếng Anh, Viết chữ đẹp...
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp; kiểm tra thực hiện các
hoạt động ngoại khóa, nề nếp, vệ sinh môi trường cảnh quan.
- Tổ chức kiểm tra giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở các đơn vị trường học.
- Sinh hoạt chuyên môn tiếng Anh, Tin học và giáo viên dạy lớp 1.
- Tổ chức thi GV dạy giỏi cấp trường từ 01/10-30/10/2018.
- Duyệt kết quả kê khai thừa giờ tháng 8, 9/2018.
* Tháng 11/2018
- Tổ chức thi GV dạy giỏi cấp huyện.
- Sinh hoạt chuyên môn bộ môn: Âm nhạc, Mỹ thuật, giáo viên dạy lớp 2.
- Lập hồ sơ đề nghị thẩm định trường chuẩn quốc gia về Sở GDĐT đối với
đơn vị Tiểu học An Thái, Phước Sang.
- Kiểm tra chuyên đề chuyên môn các trường tiểu học, khảo sát chất lượng
học sinh.
- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục truyền
thống gắn với chủ đề ngày Nhà giáo Việt Nam.
- Duyệt kết quả kê khai thừa giờ tháng 10/2018.
* Tháng 12/2018.
- Hướng dẫn chuẩn bị công tác kiểm tra cuối HKI, công tác đánh giá hoạt
động chuyên môn HKI và định hướng hoạt động HKII.
- Từ 24/12- 28/12/18: kiểm tra cuối học kỳ I, sơ kết học kỳ I và kết thúc
chương trình HKI (PGDĐT sẽ hướng dẫn cụ thể).
- Tổng hợp các số liệu và báo cáo sơ kết học kỳ I.
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- Sinh hoạt chuyên môn bộ môn tiếng Anh, Thể dục; GV dạy lớp 3.
- Tổ chức lễ sơ kết học kì I (theo kế hoạch).
- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục truyền
thống gắn với chủ đề, chủ điểm của tháng.
- Duyệt kết quả kê khai thừa giờ tháng 11/2018.
* Tháng 01/2019
- Bắt đầu vào chương trình học kỳ II.
- Kiểm tra chuyên môn các đơn vị theo kế hoạch, khảo sát chất lượng học
sinh.
- Duyệt kết quả kê khai thừa giờ Học kỳ I.
- Sinh hoạt chuyên môn bộ môn Tin học, Thể dục và giáo viên lớp 4.
- Tham mưu ban hành Quyết định BCĐ Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường
năm 2019.
- Kiểm tra thẩm định công tác tự đánh giá KĐCLGD của trường tiểu học Tân
Long. Thẩm định hồ sơ chuẩn quốc gia trường tiểu học An Linh.
- Phối hợp với bộ phận thư viện thiết bị tổ chức hội giao lưu sưu tầm đồ dùng
dạy học, sưu tầm giáo án điện tử.
- Các trường tổ chức các hoạt động trải nghiệm gắn với chủ đề ngày tết của
em, hoa mùa xuân,... nhân dịp tết nguyên đán.
* Tháng 02/2019
- Kiểm tra chuyên đề về hoạt động chuyên môn, chuyên đề theo kế hoạch.
- Tham gia thi Giáo viên dạy giỏi vòng tỉnh.
- Lập kế hoạch thực hiện Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2019.
- Duyệt kết quả kê khai thừa giờ tháng 01/2019.
* Tháng 3/2019
- Sinh hoạt chuyên môn bộ môn Mỹ Thuật, Âm nhạc, giáo viên dạy lớp 5.
- Kiểm tra chuyên môn các trường học theo kế hoạch, khảo sát chất lượng
học sinh.
- Duyệt kết quả kê khai thừa giờ tháng 02/2019.
* Tháng 4/2019
- Tổng kết thực hiện các chuyên đề triển khai trong năm học.
- Hướng dẫn công tác kiểm tra học kỳ II, hoàn thành chương trình tiểu học và
các công tác chuẩn bị tổng kết năm học 2018-2019.
- Hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên cuối năm học.
- Kiểm tra chuyên môn các trường học theo kế hoạch, khảo sát chất lượng
học sinh.
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- Duyệt kết quả kê khai thừa giờ tháng 3/2019.
* Tháng 5/2019
- Từ ngày 13/5-17/5/2019: Tổ chức ôn tập, kiểm tra cuối năm học.
- Tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả cuối năm học; kết quả xếp loại giáo
viên, xếp loại thi đua.
- Các trường xét hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5.
- Tổng kết năm học 2018-2019: từ 20/5-24/5/2019
- Các trường hoàn thành kê khai thừa giờ vào đầu tháng 6/2019, Phòng
GDĐT xét duyệt vào giữa 6/2019. Tháng 7/2019 kết thúc việc giải quyết thừa giờ
năm học 2018-2019.
Trên đây là định hướng hoạt động công tác chuyên môn Cấp Tiểu học của
PGDĐT Phú Giáo; nội dung cụ thể từng hoạt động, PGDĐT sẽ tiếp tục có công văn
bổ sung. Khi có những thay đổi đột xuất, PGDĐT sẽ có văn bản điều chỉnh cho hợp
lý và thông báo cụ thể đến các trường; đề nghị Hiệu trưởng các trường, thành viên
tổ mạng lưới chuyên môn chủ động, kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện cho đơn
vị./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TP, PTP, TTra PGDĐT;
- Lưu: VT, CM.
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