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THÔNG BÁO
Về công tác chuẩn bị và tổ chức hoạt động dạy- học
Năm học: 2021-2022
Thực hiện kế hoạch năm học của UBND, Sở GD-ĐT Thành phố Hồ Chí Minh ;
Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Gia Thiều thông báo tới học sinh và cha mẹ
học sinh về công tác chuẩn bị và tổ chức hoạt động dạy – học cho năm học mới 20212022 như sau:
1. Thời gian bắt đầu năm học:
-

Năm học 2021-2022 bắt đầu từ ngày 01/9/2021.

-

Bắt đầu thực hiện tuần 1 chương trình học kỳ I từ ngày 06/9/2021.

-

Không tổ chức tựu trường và khai giảng năm học mới.

2. Hình thức tổ chức sinh hoạt và các hoạt động day- học:
-

Tất cả các hoạt động của nhà trường sẽ được cập nhật thường xuyên trên 03 kênh
chính thống của nhà trường là:
+ Cổng thông tin điện tử (website): thcsnguyengiathieu.hcm.edu.vn
+ Trang fanpage facebook : Trường THCS Nguyễn Gia Thiều. Q Tân Bình
+ Trang Youtube : NguyenGiaThieu School

-

Nhà trường tổ chức sinh hoạt với học sinh và tổ chức dạy học dạy học qua internet
từ 06/9/2021 (tuần 1 của chương trình học kỳ 1) cho tới khi có thông báo mới.

-

Cha mẹ học sinh cần chuẩn bị thiết bị và đường truyền internet để học sinh thực
hiện việc học bài trên youtube và làm bài theo yêu cầu của giáo viên phụ trách.

3. Phát hành sách cho học sinh khối lớp 6:
-

Hiện tại đội ngũ giáo viên nhà trường hướng dẫn học sinh tiếp cận nguồn sách
giáo khoa điện tử (đã đăng trên trang web của nhà trường).

4. Phát hành đồng phục:
-

Hiện tại nhà trường chưa có kế hoạch phát hành đồng phục cho học sinh. Khi nào
hết giãn cách, học sinh đi học trực tiếp nhà trường sẽ có thông báo cụ thể đến học
sinh và cha mẹ học sinh.

5. Một số hoạt động và các mốc thời gian cụ thể:
-

Ngày 30,31/ 8 và ngày 01/9 nhà trường tổ chức kiểm tra lại cho học sinh (theo kế
hoạch riêng).

-

01/9 nhà trường họp toàn thể Hội đồng sư phạm từ 8g00 - hình thức online.

-

Ngày 02/9/2021 công bố danh sách lớp khối 7,8,9 trên trang web của nhà trường.

-

Ngày 04/9/2021 công bố danh sách khối lớp 6 trên trang web của nhà trường.
TTCM tổng hợp bài dạy, bài tập, ghi bài của HS (04 khối) gửi cho anh Linh
(CNTT), hạn chót 11g00.

-

GVCN thực hiện liên lạc với học sinh, CMHS, hướng dẫn tạo gmail, group liên
lạc cho học sinh chuẩn bị học tập trên internet.

-

Ngày 06/9/2021 bắt đầu học chính thức tuần 1 của học kỳ 1 năm học 2021-2022.
Trên đây là thông báo của nhà trường về công tác chuẩn bị và tổ chức hoạt động

dạy- học năm học: 2021-2022./.
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