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Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học
Thực hiện Hướng dẫn số 108/HD-PGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2018 của
Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo về việc hướng dẫn nhiệm vụ Cấp Tiểu học năm
học 2018-2019;
Nhằm kịp thời nắm bắt công tác thực hiện hồ sơ chuyên môn trường tiểu học và
tình hình sách vở của học sinh đồng thời chuẩn bị cho đợt kiểm tra chuyên môn tiểu
học tại huyện Phú Giáo. Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo hướng dẫn thực hiện
kiểm tra chéo hồ sơ như sau:
1. Nội dung kiểm tra
Kiểm tra việc thiết lập các loại hồ sơ, sổ sách của quản lý chuyên môn, quản lý
hành chính, giáo viên dạy lớp theo quy định đã tập huấn triển khai.
Kiểm tra tình hình sử dụng sách vở, đồ dùng học tập của học sinh theo quy định
của ngành.
2. Hình thức kiểm tra
Tiến hành kiểm tra chéo giữa các trường tiểu học trong toàn huyện theo quyết
định phân công của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Kiểm tra, xem xét ghi nhận việc thiết lập danh mục hồ sơ sổ sách theo quy định;
việc ghi nhận thông tin quy định trong hồ sơ đến thời điểm kiểm tra.
Lập biên bản kiểm tra theo mẫu quy định. Sau khi tiến hành kiểm tra xong các
trường gửi biên bản về bộ phận chuyên môn PGDĐT chậm nhất ngày 26/10/2018.
3. Thời gian, địa điểm kiểm tra
- Thời gian: căn cứ theo điều kiện thực tế hoạt động, các đơn vị đi kiểm tra sắp
xếp đến kiểm tra trong khoảng thời gian từ ngày 04/10/2018 đến ngày 19/10/2018. Khi
đến kiểm tra cần thông báo trước cho đơn vị ít nhất là 01 ngày.
- Địa điểm: Tại các trường tiểu học.
Nhận được công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng các trường chỉ đạo thực hiện kịp
thời; phân công cán bộ giáo viên tham gia kiểm tra theo Quyết định nhưng đảm bảo
không làm ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy tại đơn vị; bố trí phòng làm việc, phân
công cán bộ phụ trách tiếp đoàn kiểm tra khi đến làm việc tại trường theo yêu cầu chỉ
đạo của ngành./.
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