UBND THÀNH PHỐ UÔNG BÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 715 /PGD&ĐT

Uông Bí, ngày 06 tháng 8 năm 2019

V/v hướng dẫn thực hiện Khung kế hoạch
thời gian năm học 2019 - 2020

Kính gửi:
Người ký: Phòng Giáo
dục và Đào tạo
Cơ quan: Thành phố
Uông Bí, Tỉnh Quảng
Ninh
Thời gian ký: 07.08.2019

Các trường học trên địa bàn Thành phố.

Căn cứ Quyết định 3143/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Quảng Ninh; căn cứ chỉ đạo của Sở GD&ĐT và Ủy ban nhân dân thành
phố Uông Bí, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường thực hiện
Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 như sau:
1. Tựu trường sớm nhất là ngày 15/8/2019.
2. Tổ chức khai giảng thống nhất trong toàn Thành phố vào ngày
05/9/2019.
3. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ I, học kỳ II và kết thúc năm học
đối với mỗi cấp học:
Học kỳ I
Cấp học

Ngày bắt
đầu HK

Ngày kết
thúc HK

Học kỳ II
Ngày bắt
đầu HK

Ngày kết
thúc HK

Kết thúc
năm học

Mầm non

06/9/2019
(thứ Sáu)

10/01/2020 13/01/2020
(thứ Sáu)
(thứ Hai)

22/5/2020
(thứ Sáu)

29/5/2020
(thứ Sáu)

Tiểu học

06/9/2019
(thứ Sáu)

10/01/2020 13/01/2020
(thứ Sáu)
(thứ Hai)

22/5/2020
(thứ Sáu)

29/5/2020
(thứ Sáu)

THCS

19/8/2019
(thứ Hai)

28/12/2019 30/12/2019
(thứ Bảy)
(thứ Hai)

16/5/2020
(thứ Bảy)

23/5/2020
(thứ Bảy)

Lưu ý đối với cấp Tiểu học: từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019 các
trường tập trung học sinh, chuẩn bị cho khai giảng năm học mới (vệ sinh trường
lớp, học tập nội quy, kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập…), dạy học Tuần 0,
chương trình TV1-CGD đối với học sinh lớp 1, năm học 2019-2020.
4. Các kỳ thi trong năm học:
- Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9: Ngày 03/3/2020.
- Thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (chuyên và
không chuyên) năm học 2020-2021: thông báo khi có chỉ đạo của Sở GD&ĐT.
- Thi khoa học kỹ thuật cấp Thành phố: Ngày 24-25/10/2019.
- Thi chọn học sinh giỏi 9 môn văn hóa lớp 9 cấp Thành phố: Ngày
12/11/2019.
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5. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 15/6/2020;
xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 20/5/2020. Tuyển sinh lớp 1, lớp 6
năm học 2020-2021 hoàn thành trước ngày 01/8/2020.
6. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán: từ ngày 20/01/2020 (Thứ Hai, ngày 26
tháng Chạp) đến hết ngày 02/02/2020 (Chủ nhật, ngày 09 tháng Giêng).
7. Tổng thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02
tháng, bao gồm cả thời gian nghỉ được bố trí xen kẽ trong năm học.
8. Các ngày nghỉ lễ được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và
các văn bản dưới Luật. Nếu ngày nghỉ lễ trùng ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ
bù vào ngày làm việc kế tiếp.
9. Trong trường hợp có thiên tai hoặc thời tiết quá khắc nghiệt, Giám đốc
Sở GD&ĐT sẽ quyết định cho học sinh nghỉ học và hướng dẫn việc học bù để
đảm bảo thời gian theo quy định.
Nhận được công văn này, Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường học nghiêm
túc triển khai thực hiện; nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo về Phòng Giáo dục
và Đào tạo (qua Bộ phận tổng hợp, ĐT 02033.566.670 hoặc 0972.887.945) để
được chỉ đạo, giải quyết./.
Nơi nhận :
- UBND Thành phố (b/c);
- Như kính gửi (t/h);
- Cổng TTĐT ngành;
- Lưu: TH, VT.

TRƯỞNG PHÒNG

2

