
UBND HUYỆN VĂN GIANG  

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
––––––––––––––––– 

Số: 323 /GD&ĐT-TCCB 

V/v báo cáo tình hình triển khai dạy       

2 buổi/ngày đối với học sinh lớp 1  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

Văn Giang, ngày 26 tháng 11 năm 2020 

  

Kính gửi: 

               - Các trường Tiểu học trong huyện; 

               - Trường Tiểu học và THCS Phụng Công. 

 

Thực hiện Công văn số 1582/SGDĐT-GDTH ngày 01/9/2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên về việc hướng dẫn thực hiện dạy học đối với lớp 

1 từ năm học 2020-2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các nhà 

trường thực hiện dạy học 02 buổi/ngày đối với lớp 1 kể từ đầu năm học 2020-

2021. 

Để có căn cứ đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp 

khắc phục khó khăn trong thực hiện dạy học 02 buổi/ngày đối với lớp 1 năm học 

2020-2021 và chuẩn bị cho các năm học tiếp theo, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

yêu cầu các nhà trường báo cáo về tình hình triển khai thực hiện việc dạy 02 

buổi/ngày đối với lớp 1 theo các nội dung chính sau: 

- Tổng số lớp 1 của trường; tỷ lệ giáo viên/lớp của trường. Số lượng giáo 

viên được phân công giảng dạy ở lớp 1. Tỷ lệ giáo viên/lớp (ở khối 1). 

- Số lượng giờ dạy vượt định mức của giáo viên lớp 1 (nếu có), căn cứ chi 

và mức chi trả/ giờ dạy vượt định mức; tổng kinh phí và nguồn kinh phí dùng để 

chi trả giáo viên lớp 1 dạy thừa giờ trong năm học. 

- Thuận lợi và khó khăn trong triển khai thực hiện. 

- Kiến nghị, đề xuất, giải pháp thực hiện. 

Báo cáo của các nhà trường gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 

03/12/2020. Người nhận: ông Đàm Huy Đông- Chuyên viên./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TCCB. 

  

 

 

 

 
 


