UBND TỈNH LONG AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2437 /SGDĐT- GDTrH

Long An, ngày 12 tháng 8 năm 2022

V/v hướng dẫn kế hoạch thời gian
GDTrH, GDTX năm học 2022-2023

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Giám đốc TTGDTX&KTTH;
- Hiệu trưởng trường Thể dục thể thao tỉnh.
Căn cứ Quyết định số 2159/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2022 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối
với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Quyết định
số 7374/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc
ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo
dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An, trong đó, số
tuần thực học cấp trung học (Giáo dục phổ thông) là 35 tuần, (HKI: 18 tuần, HKII:
17 tuần), Giáo dục thường xuyên lớp 11, 12 là 32 tuần (HKI: 16 tuần, HKII: 16
tuần), Giáo dục thường xuyên lớp 10 là 35 tuần (HKI: 18 tuần, HKII: 17 tuần), Sở
Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể về kế hoạch thời gian năm học 2022-2023
như sau:
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Thời gian học kì II
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Trước 31/5/2023

Một số vấn đề cần lưu ý
1. Ngày sinh hoạt đầu năm
- Nội dung: tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sinh hoạt nội
quy, giáo dục truyền thống của trường, giới thiệu các khu hoạt động của trường đối
với học sinh đầu cấp, giới thiệu phương pháp học tập của cấp học đối với học sinh
lớp 6, lớp 10, giới thiệu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 7, lớp
10 và các nội dung khác do nhà trường quy định.
- Hình thức: do nhà trường lựa chọn phù hợp, đảm bảo công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19.
2. Xếp thời khóa biểu để thuận lợi cho hoạt động chuyên môn của Ngành,
của cụm trường; trong năm học 2022-2023, các trường phổ thông trực thuộc Sở
thực hiện như sau:
Thứ/ Tuần
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu

Không bố trí dạy môn
Học kì I
Học kì II
GDCD/GDKT&PL
Công nghệ
Vật lý
Lịch sử
Địa lý
Ngữ văn
Sinh học
Hóa học
Tiếng Anh
Toán

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực
hiện./.
KT.GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, các PGĐ;
- Các phòng Sở, Thanh tra Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Thị Dạ Thảo
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