
  

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /SGDĐT-VP 
V/v thống nhất sắp xếp thời giờ 

học tập của học sinh tại các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn tỉnh 

Đắk Nông, ngày        

 

   

  Kính gửi: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;

 - Các đơn vị trực thuộc; 

- Trường THCS-THPT Trương Vĩnh Ký. 

  
 

Thực hiện Công văn số 922/UBND-KGVX ngày 05/3/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thống nhất sắp xếp thời giờ học tập của học sinh tại các cơ 

sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 

05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ 

thông; Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Thông tư số 

28/2016/BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi 

thực hiện Chương trình giáo dục mầm non; đồng thời, căn cứ tình hình thực tế 

của địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc sắp xếp thời giờ học 

tập của học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, cụ thể như 

sau: 

1. Về thời giờ học tập của học sinh 

1.1. Đối với bậc học Mầm non 

Thực hiện theo Điều 1, Thông tư số 28/2016/BGDĐT ngày 30/12/2016 

về việc sửa đổi thực hiện Chương trình giáo dục mầm non. 

1.2. Đối với cấp Tiểu học 

a) Đối với trường tổ chức dạy học 1 buổi/ngày 

- Buổi sáng: bắt đầu tiết 1 từ lúc 7 giờ 30 phút; chuyển tiếp giữa các tiết 

không quá 5 phút; ra chơi và thể dục giữa giờ không quá 20 phút; kết thúc tiết 5 

không quá 11 giờ 00 phút. 

- Buổi chiều: bắt đầu tiết 1 lúc 13 giờ 30 phút; chuyển tiếp giữa các tiết 

không quá 5 phút; ra chơi và thể dục giữa giờ không quá 20 phút; kết thúc tiết 5 

không quá 17 giờ 00 phút. 

b) Đối với trường tổ chức học 2 buổi/ngày 

* Giờ học chính thức: buổi sáng dạy 4 tiết, buổi chiều dạy 3 tiết 



  

- Buổi sáng: bắt đầu tiết 1 từ lúc 7 giờ 30 phút; chuyển tiếp giữa các tiết 

không quá 5 phút; ra chơi và thể dục giữa giờ không quá 25 phút; kết thúc tiết 4 

không quá 10 giờ 25 phút. 

- Buổi chiều: bắt đầu tiết 1 lúc 14 giờ 00 phút, chuyển tiếp giữa các tiết 

không quá 5 phút; ra chơi và thể dục giữa giờ không quá 25 phút; kết thúc tiết 3 

không quá 16 giờ 15 phút.  

* Hoạt động giáo dục theo nhu cầu (nếu có) 

- Hoạt động giáo dục theo nhu cầu là hoạt động sau khi kết thúc giờ học 

chính thức, không thuộc chương trình, kế hoạch giáo dục do các cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt; đây là hoạt động tự nguyện của học sinh và cha mẹ học 

sinh. 

- Nội dung: nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học theo nhu cầu 

(sinh hoạt câu lạc bộ, giáo dục kĩ năng sống hoặc các hoạt động giáo dục khác) 

không vi phạm Quy định về dạy thêm học thêm. 

- Kinh phí để tổ chức hoạt động này do nhà trường thỏa thuận, thống nhất 

với cha mẹ học sinh và đảm bảo công khai, minh bạch, thực hiện đúng các quy 

định về quản lí tài chính. 

- Hoạt động giáo dục theo nhu cầu kết thúc không quá 17 giờ 00 phút. 

1.3. Đối với cấp THCS và THPT 

Buổi sáng bắt đầu tiết 1 lúc 7 giờ 00 phút; chuyển tiếp giữa các tiết không 

quá 5 phút; ra chơi và thể dục giữa giờ không quá 15 phút; kết thúc tiết 5 không 

quá 11 giờ 15 phút. 

Buổi chiều bắt đầu tiết 1 lúc 13 giờ 00 phút; chuyển tiếp giữa các tiết 

không quá 5 phút; ra chơi và thể dục giữa giờ không quá 15 phút; kết thúc tiết 5 

không quá 17 giờ 15 phút. 

2. Về thời gian áp dụng 

Việc sắp xếp thời giờ học tập của học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn tỉnh theo quy định tại văn bản này được thực hiện từ ngày 06/4/2020.  

Nhận được Công văn, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm 

túc tổ chức thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP.. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Trần Sĩ Thành 
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