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THÔNG BÁO 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐẦU NĂM HỌC 2021-2022 

 

 Căn cứ kế hoạch chung của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về 

nhiệm vụ năm học 2021-2022 và tình hình thực tế của đơn vị, Trường THPT Thực 

hành sư phạm - Đại học Cần Thơ xin thông báo đến quý phụ huynh và các em học 

sinh những nét chính trong kế hoạch công tác đầu năm học mới. Cụ thể như sau: 

1. Ngày tựu trường, Lễ khai giảng, thời điểm bắt đầu học chính khóa: 

-  Ngày tựu trường:     01/9/2021 

- Lễ Khai giảng:  Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức Lễ 

Khai giảng bằng hình thức trực tuyến chung cho tất cả các trường, vào sáng ngày 

05/9/2021. Tất cả phụ huynh, học sinh, cán bộ, giáo viên cùng tham dự theo link 

được thông báo công khai trước buổi lễ. 

- Thời điểm bắt đầu học chính khóa: 

 + Khối 12:   06/9/2021 

 + Khối 10, khối 11: 13/9/2021  

2. Hình thức học, thời khóa biểu, thời lượng: 

- Hình thức học: Trong tình hình khó khăn vì dịch bệnh, Sở Giáo dục và Đào 

tạo thành phố Cần Thơ đã dự trù 05 phương án dạy học ở học kỳ I năm học này; 

tùy thực tế, sẽ linh hoạt triển khai phương án tối ưu. Trước mắt, tất cả các cấp, các 

lớp đều dạy-học bằng hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. GVCN 

sẽ cung cấp link các môn học, tài khoản online cho học sinh (khóa mới và học sinh 

chuyển trường). 

- Thời khóa biểu: GVCN sẽ thông tin đến học sinh qua group zalo của lớp. 

- Thời lượng: học chính khóa 06 buổi sáng, mỗi buổi 04 tiết, mỗi tiết 40 phút; 

có 01 tiết sinh hoạt chủ nhiệm vào cuối tuần.  



- Kế hoạch học nâng cao và các lớp năng khiếu miễn phí (nghệ thuật: đàn 

guitar, organ, sáo, khiêu vũ; thể thao: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông), 

sinh hoạt CLB (vào buổi chiều): sẽ được thông báo sau khi đã ổn định tình hình. 

3. Sách giáo khoa, sách tham khảo; đồng phục: 

- Sách giáo khoa, sách tham khảo:  giáo viên bộ môn sẽ có thông báo, hướng 

dẫn học sinh mua những quyển cần thiết (khi hết giãn cách xã hội). 

- Đồng phục:  

+ Khi học chính khóa: do công ty may Tây Đô thiết kế, cung cấp; mẫu mã 

đã ổn định qua nhiều năm. Phụ huynh, học sinh mua trực tiếp tại công ty (sẽ có 

hướng dẫn cụ thể sau). Sáng thứ hai, nữ sinh mặc áo dài trắng để dự lễ chào cờ và 

sinh hoạt đầu tuần. 

+ Khi học thể dục: sẽ có thông tin cụ thể khi vào học trực tiếp. 

     (Trước mắt, học sinh có thể tạm sử dụng lại trang phục của năm học vừa rồi). 

4. Học phí, phí bảo hiểm: 

- Mức học phí:  

+ Khối 12:  1.200.000/học sinh/tháng 

+ Khối 10, 11: 1.400.000/học sinh/tháng 

(Thực hiện miễn/giảm học phí cho một số đối tượng theo quy định chung) 

- Hình thức đóng học phí: 

+ Đóng online hoặc đóng trực tiếp (khuyến khích đóng online). 

+ Đóng từng tháng, từng quý, từng học kỳ, cả năm. 

      - Phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn: sẽ thực hiện theo quy định chung. 

5. Công tác chủ nhiệm: 

Trong tuần sinh hoạt đầu học kỳ, GVCN liên hệ với học sinh và phụ huynh, 

xác lập mối liên hệ chặt chẽ để cung cấp và thu thập những thông tin cần thiết. Tất 

cả những việc cụ thể liên quan đến sinh hoạt, học tập của học sinh - nếu có điều gì 

chưa rõ - cần liên hệ với GVCN để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời. 

6.  Hoạt động của Đoàn Thanh niên 

Học sinh cần kết nối ngay với fanpage của Đoàn Trường THPT Thực hành 

sư phạm, tham dự những buổi sinh hoạt và tham gia các hoạt động (kể từ ngày 

01/9/2021) để nắm thông tin cần thiết về trường, lớp và các dịch vụ, tiện ích có thể 

khai thác trong quá trình học tập, rèn luyện. 

 



 Trên đây là những thông tin cụ thể, liên quan đến kế hoạch chuẩn bị và 

triển khai công tác dạy học vào thời điểm đầu năm học 2021-2022. Rất mong nhận 

được sự đồng thuận, hỗ trợ từ quý phụ huynh và nhiệt tình thực hiện của các em 

học sinh để chúng ta nhanh chóng thích ứng với tình hình mới, chung sức chung 

lòng khắc phục, hóa giải mọi khó khăn ở thời điểm khởi đầu; để việc dạy-học đi 

vào nề nếp ổn định và đạt được kết quả tốt nhất. 

                  Tất cả vì học sinh thân yêu của chúng ta! 

 

 

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SƯ PHẠM 


