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V/v hướng dẫn thực hiện Dự án
VNEN và SEQAP ở cấp tiểu học
năm học 2017-2018

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố
Căn cứ công văn số 1296/BGDĐT-GDTH ngày 30 tháng 3 năm 2016
của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn triển khai Mô hình trường học mới Việt
nam (VNEN) ở tiểu học từ năm học 2016-2017;
Căn cứ công văn số 3316/BGDĐT-GDTH ngày 07 tháng 7 năm 2016
của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn triển khai dạy học cả ngày ở trường tiểu
học từ năm học 2016-2017;
Căn cứ công văn số 326/TB-VPUBND ngày 22 tháng 9 năm 2016 của
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thông báo kết luận của Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình về việc triển khai Mô hình
trường học mới từ năm học 2016-2017;
Căn cứ công văn số 3914/VPUBND-KGVX ngày 13 tháng 10 năm
2016 của Văn phòng UBND tỉnh về việc Tổ chức dạy 2 buổi/ngày ở trường
tiểu học tham gia Chương trình Seqap,
Dự án VNEN và SEQAP đã kết thúc và ngừng hỗ trợ kinh phí cho các
trường tiểu học trong Dự án, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Phòng
GDĐT và trường tiểu học thực hiện Dự án VNEN và SEQAP ở cấp tiểu học
năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh như sau:
1. Mô hình trường học mới - VNEN:
- Khuyến khích 14 trường tiểu học trong Dự án VNEN tiếp tục duy trì
cho đến khi thay đổi chương trình giáo dục phổ thông mới, do giáo viên đã
được tập huấn nghiệp vụ và học sinh có thể mượn sách, tài liệu, không gây
tốn kém. Tuy nhiên, trường phải lấy ý kiến đồng thuận từ Cha mẹ học sinh
(Cha mẹ học sinh có đơn tự nguyện)
- Năm học 2017-2018, không nhân rộng thêm Mô hình trường học
mới VNEN ở cấp tiểu học.
- Mô hình các trường học mới VNEN nhân rộng từ năm học 20162017 trở về trước, tùy theo điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên,
trường tổ chức khảo sát và được đồng thuận của phụ huynh học sinh (Cha
mẹ học sinh có đơn tự nguyện) có thể tiếp tục duy trì.
2. Chương trình SEQAP:

Năm học 2017-2018, những trường tiểu học tham gia Chương trình
SEQAP căn cứ vào điều kiện hiện có như về CSVC, đội ngũ giáo viên và
nguồn kinh phí của đơn vị có thể ngưng hoặc tiếp tục duy trì tổ chức dạy học
2 buổi/ngày.
Những trường tiểu học tiếp tục thực hiện Chương trình SEQAP cần
lưu ý sau:
- Khi phát sinh thừa giờ thì chi từ nguồn kinh phí hoạt động của đơn
vị.
- Các trường có đủ điều kiện duy trì tổ chức ăn trưa bán trú phát huy
hiệu quả sự tham gia đóng góp của cộng đồng về kinh phí.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị, thành phố điều động giáo viên
đủ tỷ lệ 1,3 giáo viên/lớp đối với trường thực hiện T30 và 1,5 giáo viên/lớp
đối với trường thực hiện T35.
Yêu cầu Phòng GDĐT các huyện, thị, thành phố chỉ đạo các trường
tiểu học thực hiện nghiêm túc công văn này./.
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