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THÔNG BÁO  

Kế hoạch sinh hoạt đầu năm và dạy học trực tuyến 
 

 Kính gửi:        

                               - Thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên nhà trường  

              - Cha mẹ học sinh và học sinh các khóa 8, 9, 10  
  

 Nhằm chuẩn bị tốt cho năm học mới 2021 - 2022 trong tình hình dịch bệnh 

Covid-19 hết sức phức tạp tại thành phố Cần Thơ, Trường THPT Thực hành Sư 

phạm xin thông báo kế hoạch triển khai sinh hoạt đầu năm và dạy học trực tuyến từ 

01/9/2021. Cụ thể:  

 1. Về thời lượng, thời gian:  

  * Từ  01/9/2021 đến 05/9/2021:  

   - Tổ chức tuần lễ sinh hoạt đầu năm. 

   - Nghỉ lễ 02/9 (theo thông báo 1733/TB-ĐHCT ngày 26 tháng 8 năm 2021 

về việc nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2021). 

  - Dự Lễ khai giảng trực tuyến (theo kế hoạch 2296/-KH-SGDĐT ngày 26 

tháng 8 năm 2021 tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021 – 2022). 

  * Từ  06/9/2021 đến khi có thông báo mới: 

   - Học tất cả các buổi sáng, từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. 

   + Lớp 12: Từ ngày 06 tháng 9 năm 2021 đến khi có thông báo mới.  

   + Lớp 10, 11: Từ ngày 13 tháng 9 năm 2021 đến khi có thông báo mới. 

    - Mỗi buổi sáng học 4 tiết (mỗi tiết 40 phút), ra chơi giữa tiết 2&3 là 20 

phút, các tiết khác 10 phút; thứ Bảy có tiết Sinh hoạt lớp (tiết 5).  

 2. Nội dung:  

  * Ngày 01/9/2021: Nhận lớp, làm quen và hướng dẫn sử dụng các phần mềm 

dạy học trực tuyến của nhà trường; học nội quy; giới thiệu nội dung chương trình 

các bộ môn chuẩn bị cho năm học mới. 
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  * Từ ngày 06/9/2021 đến khi có thông báo mới:  

  - Thực hiện theo kế hoạch giáo dục của nhà trường, phân phối chương trình 

các môn học (thực hiện theo Công văn số 3280/TT-BGDĐT ngày 27/8/2020).  

  - Tổ chức cho học sinh tự học, tự rèn luyện. 

 3. Yêu cầu:  

  - GVCN khối 11, 12 liên lạc với học sinh thông qua thông tin từ GVCN năm 

học 2020-2021; GVCN khối 10 liên lạc với học sinh thông qua số điện thoại do 

nhà trường cung cấp (có trong danh sách lớp). 

  - GVCN gửi cho lớp chủ nhiệm: thời khóa biểu; link lớp học do giáo viên bộ 

môn cung cấp; tài khoản mail của học sinh (đối với học sinh khối 10 và học sinh 

chuyển trường). 

  - Tổ Trưởng, nhóm Trưởng bộ môn thống nhất nội dung giảng dạy chi tiết với 

từng môn học, từng khối lớp để triển khai tới các thành viên.  

  - Học sinh và cha mẹ học sinh chuẩn bị điều kiện tốt nhất chuẩn bị cho việc 

học tập trực tuyến qua công cụ Google meet và kiểm tra đánh giá qua công cụ 

shubclassroom. Nếu gặp khó khăn, bất cập, xin thông tin đến Ban giám hiệu nhà 

trường, thông qua các GVCN, để được hỗ trợ và tìm giải pháp.  

  Nhận được thông báo này, kính mong các tập thể, cá nhân liên quan tích cực, 

chủ động trong công việc và nghiêm túc thực hiện. Mọi khó khăn, vướng mắc xin 

thông tin đến Ban giám hiệu nhà trường để kịp thời khắc phục.  

  Trân trọng cảm ơn./. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- CB, GV, NV trường; 

- PHHS, HS; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Văn Minh 


