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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Yên, ngày

17

tháng 5 năm 2021

Kính gửi:
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo trong tỉnh;
- Trung tâm HTPTGDHN Phú Yên.
Thực hiện văn bản chỉ đạo của các cấp về triển khai phòng chống dịch COVID-19
đang diễn biến phức tạp; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo,
Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Phú Yên tổng kết và khen thưởng năm học
2020-2021 như sau:
1. Đối với Giáo dục Mầm non
- Các cơ sở giáo dục mầm non hoàn thành hồ sơ đánh giá trẻ năm học 2020-2021 theo
quy định và thông báo kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ đến cha mẹ trẻ hoàn thành chậm nhất
là ngày 25/5/2021;
- Nhà trường xét duyệt kết quả khen thưởng cho trẻ và giáo viên phụ trách lớp có
trách nhiệm chuyển phần thưởng đối với trẻ được khen thưởng năm học 2020-2021 đến gia
đình trẻ nhưng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh theo quy định;
- Phòng GDĐT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm năm học 2020-2021 đối với GDMN
về Sở GDĐT chậm nhất là ngày 10/6/2021.
2. Đối với Giáo dục Tiểu học
- Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 365/SGDĐT-GDMNTH ngày 04/5/2021
về việc hướng dẫn điều chỉnh kế hoạch dạy học, kiểm tra đánh giá cuối năm học 2020-2021;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục do đơn vị quản lý, Trung tâm
hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Phú Yên chủ động, linh hoạt thông báo kết quả giáo dục
cuối năm học cho học sinh và cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh biết;
- Về công tác khen thưởng: Hiệu trưởng giao phần thưởng và giấy khen của học sinh
được khen thưởng năm học 2020-2021 cho giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm gửi phần
thưởng cho học sinh sau ngày hoàn thành và kết thúc năm học 2020-2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm hỗ trợ
phát triển giáo dục hòa nhập Phú Yên triển khai thực hiện nội dung công văn này./.
KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Lưu: VT, GDMNTH.
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