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Cái Răng, ngày 15 tháng 02 năm 2019

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc.
Căn cứ Công văn số 2309/SGDĐT-GDTrH ngày 10 tháng 9 năm 2018 của
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
giáo dục trung học năm học 2018-2019; và các văn bản chỉ đạo về chuyên môn
khác của Sở Giáo dục và Đào tạo,
Căn cứ vào kết quả giảng dạy- học tập và kết quả tham gia các phong trào
học kỳ I của các đơn vị;
Phòng Giáo dục và Đào tạo Cái Răng hướng dẫn các trường thực hiện một
số công tác chuyên môn học kỳ II năm học 2018-2019 như sau:
1. Tổ chức rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp nâng cao chất lượng dạy và
học đối với các môn có thống kê điểm thi, thống kê trung bình môn quá thấp (có
ghi biên bản cụ thể và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo chậm nhất là ngày 28
tháng 2/2019). Lập danh sách học sinh yếu kém HKI, lên kế hoạch dạy phụ đạo
các em này và gửi thời khóa biểu dạy phụ đạo về Phòng GD&ĐT để kiểm tra theo
dõi giảng dạy của giáo viên. Cần đặc biệt chú ý các môn thi tuyển sinh 10 (Ngữ
văn, toán, ngoại ngữ) điểm thi HKI ở các trường quá thấp.
2. Tổ chức thực hiện tốt ôn tập cho các em học sinh thi tuyển 10 các môn:
Ngữ văn, Toán, ngoại ngữ. Ban Giám Hiệu các trường chỉ đạo các tổ chuyên môn:
Ngữ văn, Toán, ngoại ngữ xây đựng đề cương ôn tập tuyển sinh 10.
3. Tổ chức thực hiện tốt bồi dưỡng Học sinh giỏi, Ban Giám Hiệu cần tạo
điều kiện cho giáo viên dạy bồi dưỡng HSG dự thi thành phố đạt hiệu quả. (từ đầu
năm học đến nay các phong trào dự thi cấp thành phố của các đơn vị đạt không
cao) cần thường xuyên kiểm tra việc giảng dạy bồi dưỡng của giáo viên, khuyến
khích, hỗ trợ, động viên kịp thời và đưa ra các biện pháp phù hợp để chất lượng kỳ
thi, hội thi của đơn vị đạt kết quả cao hơn.
4. Trường THCS Lê Bình, THCS Hưng Thạnh chú ý nhiều các lớp trường
học mới, kết quả học tập rèn luyện rèn luyện của học sinh về mức độ hoàn thành
tốt và hoán thành qua thấp trong HKI. Ban Giám Hiệu cần tìm hiểu nguyên nhân
và khắc phục hạn chế này ở HKII. Đặc biệt chú ý việc sắp xếp bàn ghế và trang trí
các lớp trường học mới cho phù hợp.

5. Chấn chỉnh việc dạy thêm và học thêm trong và ngoài nhà trường không
đúng qui định của ngành. Tổ chức kiểm tra việc dạy thêm và học thêm của giáo
viên và học sinh trong đơn vị.
6. Ban Giám Hiệu trường THCS Phú Thứ, trường THCS Hưng Phú chuẩn bị
tốt để đón đoàn thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo vào tháng 3/2019.
7. Tạo tài khoản đầy đủ cho giáo viên và học sinh trên trạng mạng trường
học kết nối đồng thời khai thác và sử dụng tốt trang mạng trường học kết nối của
đơn vị.
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đề nghị Hiệu trưởng các trường THCS
nghiêm túc rút kinh nghiệm chất lượng giáo dục ở học kỳ I của đơn vị, có những
giải pháp thích hợp trong thời gian tới để nâng cao chất lượng giảng dạy trong học
kỳ II và nghiêm túc triển khai thực hiện văn bản này, có khó khăn vướng mắc liên
hệ Phòng để được hướng dẫn thêm./.
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