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V/v rà soát, chấn chỉnh, tránh tình trạng
học sinh không đạt chuẩn kiến thức,
kĩ năng lên lớp

Kính gửi: Trưởng phòng Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố.
Thời gian gần đây có thông tin phản ánh của báo chí về trường hợp “Học sinh
lớp 6 bị xuống lớp 1 vì không biết đọc biết viết” tại Sóc Trăng. Để tránh tình trạng học
sinh không đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng lên lớp, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng,
đánh giá chính xác chất lượng dạy và học giáo dục tiểu học, Sở GDĐT đề nghị Trưởng
phòng Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện
những nội dung sau:
1. Căn cứ kết quả rèn luyện, học tập cuối năm học 2015-2016 và kết quả học
tập từ đầu năm học 2016-2017, tiến hành rà soát, thống kê số học sinh còn gặp khó
khăn trong học tập, số học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kĩ năng tại các trường tiểu
học trên địa bàn.
2. Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường xây dựng kế hoạch; tiến hành phân công
giáo viên, thực hiện công tác hỗ trợ, giúp đỡ, bồi dưỡng, kèm cặp học sinh trong suốt
năm học. Phối hợp với cha mẹ học sinh để công tác bồi dưỡng đạt hiệu quả tốt nhất.
3. Cần quan tâm kịp thời và đánh giá cụ thể hiệu quả công tác phụ đạo học
sinh còn gặp khó khăn trong học tập, có kiểm tra hỗ trợ thường xuyên và khen thưởng
kịp thời những giáo viên, học sinh có thành tích trong công tác phụ đạo học sinh khó
khăn trong học tập có tiến bộ; xây dựng các mô hình, cách làm hay để giúp học sinh
tiến bộ trong học tập. Các bộ phận như công đoàn, chi đoàn, đội, giáo viên bộ môn
cùng chung tay với giáo viên chủ nhiệm, với nhà trường hoàn thành tốt công tác này.
4. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng Phòng GDĐT về chất
lượng dạy và học của trường mình. Trưởng phòng Phòng GDĐT các huyện, thị xã,
thành phố chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GDĐT, Chủ tịch UBND các huyện, thị
xã, thành phố về chất lượng dạy và học của các trường trên địa bàn. Cuối mỗi năm
học, tuyệt đối không để tình trạng học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng theo quy
định mà được xét lên lớp.
Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quan tâm và tổ chức thực hiện nghiêm
túc tinh thần Công văn này./.
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