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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:1563/SGDĐT-GDTH
V/v trang bị sách giáo khoa và tài liệu
tham khảo trong trường tiểu học

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 07 tháng 9 năm 2020

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương;
- Trường TH,THCS&THPT Sao Việt.
Thực hiện Công văn số 3401/BGDĐT- GDTH, ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) về việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong
trường tiểu học, Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT triển khai, thực hiện nghiêm
túc một số nội dung sau:
- Thực hiện nghiêm túc các nội dung về sách giáo khoa và tài liệu tham khảo
đã được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số
41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, cụ thể: sách
giáo khoa là tài liệu bắt buộc sử dụng trong dạy và học theo Chương trình giáo
dục phổ thông cấp tiểu học được Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định. Nhà trường
trang bị tài liệu tham khảo phục vụ cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu của
giáo viên; khuyến khích giáo viên sử dụng tài liệu tham khảo để nâng cao chất
lượng giáo dục. Mọi tổ chức, cá nhân không được ép buộc học sinh phải mua tài
liệu tham khảo; phụ huynh, học sinh tự mua sắm theo nhu cầu thực tế và quyền tự
chọn, không bắt buộc.
- Đối với bộ sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 thực hiện theo
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt
gồm 8 môn học bắt buộc: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên-Xã hội, Giáo dục
thể chất, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc, Mĩ thuật và 01 môn học tự chọn là
môn Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh); trường tiểu học phải cung cấp kịp thời, đầy đủ
thông tin về sách giáo khoa sử dụng tại nhà trường để học sinh và gia đình học
sinh biết thực hiện mua sắm.
Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục có học
sinh tiểu học trên địa bàn nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có
vướng mắc, các phòng GDĐT phản ánh về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục tiểu
học) để có biện pháp giải quyết, chỉ đạo./.
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