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                                                        KẾ HOẠCH 

Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 CT GDPT 2018 

 

 

 Căn cứ Công văn số 257/SGDĐT-GDTrH ngày 21/02/2022 của Sở 

GD&ĐT Quảng Nam về việc hướng dẫn đề xuất lựa chọn SGK lớp 10 theo 

CTGDPT 2018 theo thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT thực hiện thực hiện thông 

tư số  

        Trường THPT Bắc Trà My  xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện việc lựa 

chọn SGK lớp 10 chương trình GGPT 2018 như sau: 

        I. Mục đích, yêu cầu: 

- Lựa chọn sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 

thông. 

- Mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp lựa chọn 01đầu sách giáo 

khoa. 

- Bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật. 

- Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại nhà trường. 

        2. Nội dung: 

- Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của trường do hiệu trưởng 

làm chủ tịch hội đồng. Hội đồng có 11 thành viên, gồm có 01 phó hiệu trưởng, 

08 tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh. 

- Nhiệm vụ của Hội đồng:  Lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại Thông 

tư 25/2020-BGDĐT. Đề xuất danh mục sách giáo khoa đến Sở Giáo dục và Đào 

tạo. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

- Quy trình lựa chọn sách giáo khoa:  

+ Tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa 

của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo 

khoa. Giáo viên bỏ phiếu kín lựa chọn một đầu sách giáo khoa cho mỗi môn học 

thuộc phạm vi đánh giá, lựa chọn của tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn báo cáo 

Hội đồng danh mục sách giáo khoa được lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự số phiếu 



đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp. Danh mục sách giáo khoa được lựa chọn có 

chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên trong tổ chuyên môn. 

+ Hội đồng hợp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục 

sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn theo các nguyên tắc và 

tiêu chí quy định tại Điều 2 và Điều 3 Thông tư 25/2020-BGDĐT. Hội đồng bỏ 

phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa. Hội đồng tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo 

khoa. 

       + Hiệu trưởng công bố công khai danh mục sách giáo khoa mà hội đồng lựa 

chọn và niêm yết tại văn phòng trường. 

       3. Biện pháp và thời gian thực hiện:  

        - Các tổ chuyên môn nghiên cứu các bộ SGK, triển khai họp tổ để nghiên 

cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa của các môn học thuộc chuyên môn 

phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa. Giáo viên bỏ phiếu kín lựa chọn 

một đầu sách giáo khoa cho mỗi môn học thuộc phạm vi đánh giá, lựa chọn của 

tổ chuyên môn theo Hướng dẫn của Sở GD&ĐT ( Thời gian từ 21/2 đến 

28/2/2022). Gửi hồ sơ lựa chọn SGK của tổ chuyên môn về Hiệu trưởng chậm 

nhất 02/3/2022. 

 - Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng lựa chon sách giáo khoa 

nhà trường ( Ngày 28/02/2022). 

        - Tổ chức cho hội đồng quán triệt một số thông tư, công văn của cấp trên 

có liên quan đến việc lựa chọn sách giáo khoa. Tổ chức thảo luận, đánh giá SGK 

trên cơ sở danh mục SGK do các tổ chuyên môn đề xuất (Ngày 06/3/2022) 

 - Nội báo cáo về Sở GD&ĐT chậm nhất ngày 08/3/2022 

        Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 

cho chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 của trường THPT Bắc Trà My. 

Yêu cầu tất cả các tổ chuyên môn triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./. 

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG 

  
  Nơi nhận:  

-  Sở GD&ĐT (thay B/C); 

- Thành viên HĐ; 

- Lưu: VT.                                                                                            

  

 
 


