UBND HUYỆN MANG YANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 08 /PGDĐT-THCS
V/v điều chỉnh hướng dẫn công tác giáo
dục hòa nhập học sinh khuyết tật

Mang Yang, ngày 18 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Các trường TH&THCS, THCS trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 51/SGDĐT-GDTrH ngày 12/01/2021 về việc điều chỉnh
hướng dẫn công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai công tác giáo
dục hòa nhập học sinh khuyết tật theo hướng dẫn của Công văn số 1692/SGDĐTGDTrH ngày 13/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo (gửi kèm) và một số văn bản
hướng dẫn, Sửa đổi, bổ sung của các cấp có thẩm quyền sau:
1. Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ GDĐT ban hành
quy định giáo dục hòa nhập đối với học sinh khuyết tật;
2. Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao độngThương binh và Xã hội Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác
định mức độ khuyết tật thực hiện;
3. Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của của Bộ GDĐT về việc
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở
và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT- BGDĐT ngày
12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai và báo cáo kết quả thực hiện (theo phụ
lục 1 và phụ lục 2) về Phòng Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 14/5/2021 (qua bộ
phận chuyên môn THCS Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ email:
trungcmthcs@gmail.com./.
Nơi nhận:
- Như trên (T/hiện);
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;
- Đăng website Phòng GD&ĐT;
- Lưu VT, CMTHCS.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Hải

PHỤ LỤC 1: (lập trên Excel)
(Ban hành kèm theo Công văn số …./PGDĐT – THCS ngày

/01/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo)

Đơn vị: ………….

Bảng 1: BÁO CÁO SỐ LIỆU HỌC SINH KHUYẾT TẬT NĂM HỌC 2020-2021
Số HS KT
chưa có giấy
chứng nhận

Số HS khuyết tật (KT) có giấy chứng nhận
Khối
lớp
Tổng số

KT vận
động

Khiếm
thính

KT nói

Khiếm thị

Tự kỷ

KT trí tuệ

KT khác

Bảng 2: KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT NĂM HỌC 2020-2021
Số lượng HSKT có giấy
chứng nhận
Đầu năm
Cuối năm

Kết quả học tập của HSKT có giấy chứng nhận

Giỏi

Khá

Học lực
TB Yếu Kém

Không xếp
loại

Tốt

Hạnh kiểm
Khá TB
Yếu

Kém

Bảng 3: BÁO CÁO SỐ LIỆU HỌC SINH KHUYẾT TẬT NĂM HỌC 2020-2021
Số HS KT
chưa có giấy
chứng nhận

Số HS khuyết tật (KT) có giấy chứng nhận
Khối
lớp
Tổng số

KT vận
động

Khiếm
thính

KT nói

Khiếm thị

Tự kỷ

KT trí tuệ

KT khác

* Lưu ý: Các trường TH&THCS chỉ thống kê số học sinh khuyết tật cấp trung học cơ sở

PHỤ LỤC 2:
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CÔNG TÁC GIÁO DỤC HÒA NHẬP
HỌC SINH KHUYẾT TẬT
(Ban hành kèm theo Công văn số ……/PGDĐT-THCS ngày …./01/2021 của
Phòng Giáo dục và Đào tạo)

1. Tình hình công tác Giáo dục hòa nhập HS khuyết tật của đơn vị năm học
2020-2021
- Những thuận lợi:
- Khó khăn, nguyên nhân:
(Tập trung về tình hình giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật, tình hình học sinh
khuyết tật bỏ học)
2. Kế hoạch thực hiện công tác Giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật sắp tới
3. Kiến nghị, đề xuất

