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Số 59/TB-THPTVTS

THÔNG BÁO
V/v việc điều chỉnh hình thức tổ chức dạy và học từ ngày 17/5/2021
Căn cứ công văn số 1237/SGDĐT-VP ngày 10/5/2021 V/v cho học sinh hệ giáo
dục thường xuyên tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
Căn cứ công văn số 1271/SGDĐT-VP ngày 12/5/2021 V/v hướng dẫn điều chỉnh
hình thức tổ chức dạy học và tổng kết năm học 2020-2021;
Căn cứ vào hoạt động dạy học và tình hình thực tế của nhà trường; Hiệu trưởng
Trường THPT Võ Thị Sáu thông báo cho cán bộ giáo viên, phụ huynh học sinh và học
sinh của nhà trường như sau:
I. Đối với học sinh khối lớp 10 và 11:
Từ ngày 17/5/2021 tạm dừng học trực tiếp tại trường, tiếp tục chuyển sang
việc học qua internet với hình thức dạy học trực tuyến và các hình thức dạy học khác phù
hợp để hoàn thành chương trình dạy học khối lớp 10 và 11 và các hoạt động giáo dục khác
theo kế hoạch của nhà trường.Việc thực hiện các tiết dạy học trực tuyến (hay hình thức dạy
học khác) xem như tương đương các tiết dạy học của trường.
Trường thống nhất áp dụng chung phần mềm hỗ trợ dạy học https://aggthptvothisau.k12online.vn ( thầy/cô dạy học trực tuyến theo TKB chung của trường); các
em học sinh 10 và 11 vào đăng nhập tài khoản của cá nhân và vào học theo thời khóa biểu
lớp học chính khóa.
II. Đối với học sinh Khối lớp 12 :

Tiếp tục dạy học ôn thi TN THPT trực tiếp tại trường theo phương án phân hóa
học sinh và thực hiện đảm bảo các phương án an toàn phòng chống dịch bệnh theo quy
định. Ngoài ra các em có thể vào địa chỉ https://agg-thptvothisau.k12online.vn phần
mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến để tăng cường tự học, tự nghiên cứu tài liệu ôn tập thêm và
các phần mềm hỗ trợ khác phù hợp.
Tất cả học sinh phải thực hiện nghiêm túc giải pháp 5K và các khuyến cáo
phòng, chống dịch bệnh của ngành Y Tế và của Sở giáo dục và đào tạo An giang.
III. Đối với phụ huynh học sinh:
Quản lý con em mình, hạn chế cho con ra ngoài và không tập trung đông người khi
không cần thiết.Thường xuyên cập nhật thông tin của nhà trường trên website
http://thptvothisau.edu.vn hoặc tin nhấn qua cổng Smas của trường để chủ động và phối
hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục.
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Trường hợp con em có biểu hiện liên quan đến nhiễm bệnh cần đưa ngay đến trung
tâm Y Tế để thăm khám và thông báo cho nhà trường và giáo viên chủ nhiệm để có biện
pháp phối hợp phòng ngừa dịch bệnh.
Thường xuyên nhắc nhở con em tích cực học tập trực tuyến cho hoàn thành chương
trình môn học theo thời khóa biểu của nhà trường; tạo điều kiện cho con em truy cập vào
mạng thực hiện ôn tập trên phần mềm trực tuyến của Viettel cung cấp miễn phí.
III. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường:
Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trực theo phân công; tham gia công tác phòng
chống dịch bệnh tại trường đảm bảo an toàn, đúng kế hoạch;
Giáo viên bộ môn thực hiện kế hoạch dạy học trực tuyến (khối 10,11) và dạy trực
tiếp (khối 12) của nhà trường; có biện pháp tương tác hỗ trợ dạy học nhằm giúp các em
hoàn thành chương trình, đảm bảo kiến thức bộ môn theo quy định.
Giáo viên chủ nhiệm chủ động và thường xuyên phối hợp với phụ huynh học sinh
để quản lý học sinh trong thời gian không học trực tiếp tại trường, tham gia học trực tuyến
theo yêu cầu của GVBM và kế hoạch dạy học ứng phó tình hình dịch bệnh Covid-19 của
nhà trường.
Cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia các hoạt động chuyên môn và các hoạt
động giáo dục trong thời gian học sinh không học trực tiếp tại trường theo lịch phân công
của ban giám hiệu trường.
Tất cả cán bộ, viên chức và học sinh tăng cường hơn nữa trách nhiệm của từng cá
nhân của người đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ. Cần chủ động, tích cực hơn nữa
trong công việc để hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021 đạt hiệu quả.
Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh
nhà trường thực hiện nghiêm túc thông báo này, quý vị phụ huynh học sinh phối hợp với
nhà trường để đảm bảo sức khỏe, kết quả học tập của con em mình; báo cáo kịp thời những
vấn đề phát sinh cho lãnh đạo trường (nếu có)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GD-ĐT;
- Website trường;
- Lưu.VT.
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