UBND TP THỦ DẦU MỘT
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thủ Dầu Một, ngày 14 tháng 8 năm 2017

Số: 1117 /KH-PGDĐT

KẾ HOẠCH
Khung thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non,
tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một
––––––––––––––––
Căn cứ vào Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh Bình
Dương ban hành Khung kế hoạch thời gian đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ
thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 của UBND thành phố
Thủ Dầu Một ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một,
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một xây dựng kế hoạch Khung
thời gian năm học 2017-2018 như sau:

1. Ngày tựu trường:
a) Giáo dục mầm non: Ngày 28/8/2017.
b) Giáo dục tiểu học: Ngày 14/8/2017.
c) Giáo dục trung học cơ sở: Ngày 14/8/2017.
2. Tổ chức khai giảng:
Các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức ngày hội đến trường của bé; các cơ sở
giáo dục tiểu học, trung học cơ sở tổ chức ngày khai giảng: Ngày 05/9/2017.
3. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ, năm học:
Ngày kết thúc
năm học.

Các cấp
Học kỳ I
học
1. Mầm non - Ổn định nề nếp: Từ
ngày 28/8/2017 đến
ngày 08/9/2017.
- Thực hiện Chương
trình Giáo dục Mầm
non: Từ ngày 11/9/2017
đến ngày 12/01/2018
(18 tuần thực học).

- Từ ngày 15/01/2018
đến ngày 31/5/2018:
20 tuần (Trong đó 17
tuần thực học, còn lại
dành cho nghỉ Tết Âm
lịch 02 tuần và ổn định
nề nếp sau nghỉ Tết
Âm lịch 01 tuần).

- Tổ chức tổng kết
năm học và ngày
Quốc tế thiếu nhi
01/6/2018: Ngày
31/5/2018.

- Thực hiện Chương
trình Giáo dục Tiểu học:
Từ ngày 21/8/2017 đến
ngày 29/12/2017 (19

- Từ ngày 02/01/2018
đến ngày 25/5/2018:
21 tuần (trong đó 17
tuần thực học, thời gian

- Kết thúc năm
học
ngày
25/5/2018.
- Tổ chức tổng kết

2. Tiểu học

Học kỳ II

1

tuần, trong đó 18 tuần còn lại dành cho nghỉ năm học từ ngày
thực học, thời gian còn lễ, Tết Âm lịch và các 21/5/2018
đến
lại dành cho kiểm tra hoạt động khác).
ngày 25/5/2018.
định kỳ và các hoạt động
khác), sơ kết học kỳ I
vào ngày 29/12/2017.
3. Trung
học cơ sở

- Từ ngày 21/8/2017 đến
30/12/2017, trong đó 19
tuần thực học, sơ kết
học kỳ I vào ngày
30/12/2017

- Từ ngày 02/01/2018
đến ngày 26/5/2018: 21
tuần (trong đó 18 tuần
thực học, thời gian còn
lại dành cho nghỉ lễ,
Tết Âm lịch và các
hoạt động khác).

- Kết thúc năm
học
ngày
26/5/2018.
Tổ chức tổng kết
năm học từ ngày
21/5/2018
đến
ngày 26/5/2018.

4. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp
THCS xong trước ngày 08/6/2018.
5. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động năm
2012 và văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh (nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ
cuối tuần thì đuợc nghỉ bù theo quy định).
6. Ngày tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh; ngày hoàn thành tuyển
sinh vào các lớp đầu cấp học; thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 của
công chức, viên chức, người lao động và học sinh; quyết định cho học sinh nghỉ học
trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù theo quy định của
Sở Giáo dục và Đào tạo.
7. Báo cáo về Sở Giáo dục Đào tạo và Ủy ban nhân dân thành phố: Tình hình
chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng trước ngày 09/9/2017: sơ kết học kỳ I
trước ngày 31/01/2018; tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua
và đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 25/6/2018.
8. Toàn ngành tổng kết năm học 2017-2018 vào ngày 17/8/2018.
Trên đây là kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của Phòng Giáo dục và Đào
tạo thành phố Thủ Dầu Một, yêu cầu Hiệu trưởng các trường học triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Sở Giáo dục và Đào tạo BD;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng UBND TP;
- Bà Nguyễn Thu Cúc PCT UBND TP;
- Các đơn vị trực thuộc PGD;
- Lưu: VT.
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