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HƯỚNG DẪN  

Thảo luận lựa chọn SGK lớp 6 năm học 2021 - 2022 

 

Thực hiện công văn 742/SGDDT-GDPT ngày 15/3/2021 về việc tổ chức đề xuất 

lựa chọn SGK lớp 6 của Sở giáo dục; chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Gia Lâm về thảo luận lựa chọn SGK lớp 6, BGH trường THCS Kim Sơn hướng dẫn tổ, 

nhóm chuyên môn thảo luận, lựa chọn SGK lớp 6 năm học 2021 – 2022 như sau:  

1. Đối tượng 

- Giáo viên giảng dạy các bộ môn. 

 - Môn HĐ NGLL – HN GV tòan thể giáo viên nhà trường 

- Phân công giáo viên nghiên cứu SGK và người chỉ đạo thảo luận chọn sách: 

 

TT Môn 
GV đóng góp ý kiến, bỏ 

phiếu 
Người chỉ đạo 

1.  Toán GV Toán Đ/c Biên 

2.  Văn GV văn Đ/c Hiền 

3.  Anh GV Anh Đ/c Mai 

4.  KHTN GV Lí, Hóa, Sinh Đ/c Giang 

5.  Lịch sử và địa lý GV sử và GV địa Đ/c Linh 

6.  GDCD GV GDCD Đ/c Bình 

7.  GDTC GV thể dục Đ/c Sỹ 

8.  Tin GV Tin Đ/c Hằng tin 

9.  Nghệ thuật GV Nhạc, MT Đ/c Vân Anh 

10.  Công nghệ GV công nghệ  Đ/c Đỗ Hằng 

11.  HĐTN -HN Toàn thể GV Đ/c Vững 

 

 



2. Thời gian:  

- Thảo luận vào 14h ngày 18/3/2021(họp trực tiếp hoặc trực tuyến), nếu các nhóm 

GV có giờ dạy chủ động thời gian thảo luận (nhóm trưởng báo với đ/c Liên).  

3. Cách thức tiến hành: 

 Giáo viên và tổ, nhóm tiến hành nghiên cứu và thảo luận theo bước sau: 

- GV nghiên cứu quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 9/2/2021 của Bộ giáo dục và 

đào tạo về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng cong cơ sở công lập; 

công văn 742/SGDDT-GDPT của Sở giáo dục ngày 15/3/2021 về việc tổ chức đề xuất 

lựa chọn SGK lớp 6, quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND Thành 

phố về tiêu chí lựa chọn SGK. 

- Giáo viên ghiên cứu nội dung SGK các môn của các bộ theo hướng dẫn (có gửi 

kèm). Môn tiếng anh xem trực tiếp sách (đã chuyển đ/c Mai và đ/c Hiếu) hoặc trong các 

đường link đã gửi cho các đồng chí. 

- Nhóm thảo luận ghi sổ sinh hoạt nhóm các ý kiến lựa chọn theo các tiêu chí trong 

quyết định số 1157/QĐ-BND ngày 10/3/2021. GV bỏ phiếu kín,  các đồng chí chỉ đạo 

nhóm thảo luận tổng hợp theo mẫu, sau khi có kết quả bỏ phiếu nhóm đề xuất chọn bộ 

sách. 

4. Yêu cầu:  

- Đồng chí chỉ đạo buổi thảo luận tổng hợp báo cáo và nộp cho đồng chí Liên trước 

10h ngày 19/3/2021 theo mẫu:  

TRƯỜNG THCS KIM SƠN 

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SGK LỚP 6 

Năm học 2021 – 2022 

Môn: ............................... 

TT Tên bộ sách 

Số người 

tham gia 

lựa chọn 

Kết quả đề xuất lựa 

chọn 

Đề xuất lựa 

chọn bộ sách 

(đánh dấu X) Số lượng Tỉ lệ 

1 Kết nối tri thức sống     

2 Chân trời sáng tạo     

3 Cánh diều     

NHÓM TRƯỞNG   

(TỔ TRƯỞNG) 



- 100% giáo viên đều phải chủ động nghiên cứu. đóng góp ý kiến và bỏ phiếu lựa 

chọn SGK .  

- Đóng góp ý kiến và ghi sổ bám sát các tiêu chí chọn SGK trong quyết định số 

1157/QĐ-BND ngày 10/3/2021.  

- Các đồng chí đã đi nghe giới thiệu sách vẫn tiếp tục nghiên cứu SGK theo hướng 

dẫn và đóng góp ý kiến. 

- Ghi sổ nhóm (lần thứ 2 của tháng 3, tháng này sẽ sinh hoạt nhóm 3 lần).  

Đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm túc các nội dung trên và nộp báo cáo 

đúng hạn (nếu có thay đổi thời gian nộp báo cáo BGH sẽ thông báo). 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Thị Kim Liên 

 

 

 


