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Số: 308/SGDĐT-GDTH

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 3 năm 2018

V/v trả lời Phòng GDĐT huyện Tân Hồng
các vấn đề liên quan đến chế độ giảm
định mức tiết dạy ở cấp Tiểu học.

Kính gửi: Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
huyện Tân Hồng

Tiếp nhận Công văn số 227/PGDĐT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Tân Hồng về việc xin ý kiến Sở GDĐT về các
vấn đề liên quan đến chương trình giáo dục và chế độ giảm định mức tiết dạy ở cấp
Tiểu học, Sở GDĐT có ý kiến như sau:
1. Theo Khoản 1 Mục II của Chương trình giáo dục phổ thông (ban hành kèm
theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ GDĐT)
quy định đối với cấp Tiểu học: mỗi tuần có 02 tiết giáo dục tập thể để sinh hoạt lớp
và sinh hoạt toàn trường (chào cờ). Vì vậy, tiết sinh hoạt dưới cờ và tiết sinh hoạt
tập thể (sinh hoạt lớp) chính là 02 tiết giáo dục tập thể. Đây chính là một trong 05
nhiệm vụ mà giáo viên chủ nhiệm phải làm, nhiệm vụ thứ (4), được qui định tại
Điều 4 của Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của
Bộ GDĐT Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.
2. Theo Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (ban hành
kèm Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ
GDĐT):
2.1. Theo Điều 4 của Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23 tháng
6 năm 2017 của Bộ GDĐT quy định về Nhiệm vụ của giáo viên làm chủ nhiệm lớp:
Ngoài các nhiệm vụ đối với giáo viên theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học, giáo
viên làm chủ nhiệm lớp còn có những nhiệm vụ sau:
(1) Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ
chức giáo dục sát với đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của từng học sinh và của
cả lớp.
(2) Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo
viên bộ môn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong
Hồ Chí Minh, các đoàn thể và các tổ chức xã hội khác có liên quan trong hoạt động
giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp mình chủ nhiệm.
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(3) Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị
khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp, danh
sách học sinh phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè,
phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh.
(4) Tham gia hướng dẫn hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục và rèn
luyện học sinh do nhà trường tổ chức.
(5) Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.
2.2. Theo Khoản 1 Điều 8 của Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày
23 tháng 6 năm 2017 của Bộ GDĐT: Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được
giảm 3 tiết/tuần.
Theo các quy định trên, tiết sinh hoạt dưới cờ và tiết sinh hoạt tập thể đã được
tính trong chế độ giảm định mức 3 tiết đối với giáo viên cấp tiểu học làm nhiệm vụ
chủ nhiệm lớp.
Sở GDĐT phản hồi thông tin đến Phòng GDĐT huyện Tân Hồng được rõ và
thực hiện./.
Nơi nhận :
- Như trên;
- GĐ, PGĐ Sở (để biết);
- Các Phòng TCCB, KHTC (để
phối hợp);
- Các PhòngGDĐT huyện, thị
xã, thành phố (để thực hiện);
- Website Sở (đăng tin);
- Lưu : VT, ThA, 03b.
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