PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 137/TB-TrTHCS

Nguyễn Huệ, ngày 10 tháng 8 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc thực hiện khung thời gian năm học 2019-2020
------------------Thực hiện công văn số 713/PGD&ĐT ngày 07/08/2019 của Phòng giáo dục
và Đào tạo thị xã Đông Triều về việc hướng dẫn một nội dung chuẩn bị cho năm học
mới và thực hiện khung thời gian năm học 2019-2020, trường THCS Nguyễn Huệ
thông báo khung thời gian năm học 2019-2020 cụ thể như sau:
1. Ngày tựu trường: 15/8/2019
2. Tổ chức một số hoạt động đầu năm học: Thực hiện theo hướng dẫn của
Phòng GD&ĐT
3. Ngày khai giảng: Sáng ngày 05/9/2019
4. Ngày học chính thức: Từ ngày 19/8/2019 (thứ Hai)
5. Kết thúc học kì I: ngày 28/12/2019 (thứ Bảy)
6. Ngày bắt đầu học kì II: Ngày 30/12/2019 (thứ Hai)
7. Kết thúc học kì II: Ngày 16/5/2020 (thứ Bảy)
8. Kết thúc năm học: Ngày 23/5/2020 (thứ Bảy)
9. Các kì thi trong năm:
- Thi học sinh giỏi cấp thị xã: 03/12/2019
- Thi học sinh giỏi cấp tỉnh: 03/3/2020
- Các cuộc thi khác: Thực hiện theo công văn hướng dẫn của ngành
10. Xét công nhận tốt nghiệp THCS: Trước ngày 20/5/2020
11. Tuyển sinh lớp 6: trước ngày 01/8/2020
12. Nghỉ Tết Nguyên Đán: 14 ngày (từ ngày 20/01/2020 - 02/02/2020)
13. Thời gian nghỉ hè: 02 tháng (thay cho nghỉ phép năm của giáo viên, bao
gồm cả thời gian được bố trí xen kẽ trong năm học)
14. Các ngày nghỉ lễ thực hiện theo qui định của luật Lao động và các văn bản
dưới luật; nếu ngày nghỉ lễ trùng với ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày
làm việc kế tiếp theo quy định.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- BGH, TCM (t/h)
- Bộ phận CNTT (đăng);
- Lưu: VT.

Nguyễn Thị Kim Mai

