UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 107/PNT

Tân Bình, ngày 31 tháng 05 năm 2021

Về việc điều chỉnh kế hoạch ôn tập
kiểm tra lại năm học 2020-2021 trong
thời gian giãn cách do Covid-19
Căn cứ văn bản số 1749/UBND-VX ngày 30 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân
thành phồ Về triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ văn bản số 1591/SGDĐT-VP ngày 30 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Về ngưng tất cả các hoạt động tập trung quá số người theo quy định giãn cách của
Ủy ban nhân dân Thành phố;
Căn cứ số kế hoạch 97/KH-PNT ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Trường THCS Phạm
Ngọc Thạch về Kế hoạch ôn tập và tổ chức kiểm tra lại năm học 2020-2021.
Trường THCS Phạm Ngọc Thạch yêu cầu các tổ chuyên môn, giáo viên được phân
công ôn tập kiểm tra lại, giáo viên chủ nhiệm điều chỉnh kế hoạch ôn tập như sau:
1) Về thời gian ôn tập kiểm tra lại
- Thời gian ôn tập thực hiện từ ngày 07/06/2021 – 19/06/2021.
- Thời khóa biểu ôn tập vẫn thực hiện theo Kế hoạch số 97/KH-PNT ngày 15 tháng
5 năm 2021 của nhà trường, giáo viên ôn tập cho học sinh bằng hình thức dạy trực
tuyến.
- Lịch ôn tập: Giờ học bắt đầu từ 7g00.
Môn
Toán
Văn
Tiếng Anh
Lịch sử
Địa lý
Vật lý
Sinh học
Công nghệ

Thứ hai
Tiết 1, 2
Tiết 3, 4

Thứ ba

Thứ tư
Tiết 3, 4
Tiết 1, 2

Tiết 1, 2
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Thứ năm

Ghi chú

Tiết 1, 2
Tiết 1, 2

Tiết 3, 4
Tiết 3, 4
Tiết 1, 2

2) Về lịch kiểm tra lại
- Nhà trường sẽ thông báo sau khi có sự chỉ đạo và hướng dẫn điều chỉnh của Phòng
Giáo dục và Đào tạo.
2) Phân công thực hiện:
- Đối với GVCN các lớp có học sinh kiểm tra lại:
+ Thông báo đến phụ huynh, học sinh lịch ôn tập theo hình thức trực tuyến.

+ Phối hợp cùng phụ huynh, giáo viên dạy ôn tập để theo dõi, động viên, nhắc nhở
học sinh ôn tập chuyên cần và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ học tập mà giáo
viên giao.
- Tổ trưởng chuyên môn thực hiện:
+ Thực hiện điều chỉnh kế hoạch ôn tập và kiểm tra lại, thông báo đến tất cả thầy
cô trong tổ nhóm và những giáo viên được phân công trực tiếp ôn tập về kế
hoạch điều chỉnh.
+ Việc ra đề, duyệt đề và gửi đề về phó hiệu trưởng vẫn thực hiện đúng tiến độ
theo kế hoạch số 97/KH-PNT ngày 15 tháng 5 năm 2021 của nhà trường là ngày
10/06/2021.
- Đối với giáo viên trực tiếp ôn tập:
+ Phối hợp chặt chẽ cùng GVCN trong việc theo dõi học sinh tham gia ôn tập.
+ Thực hiện điểm danh học sinh trong các buổi học để làm cơ sở minh chứng.
+ Vận dụng hiệu quả nhiều phưng pháp giảng dạy ôn tập phù hợp, giao nhiệm vụ
học tập cho học sinh vừa sức và kịp thời khuyến khích động viên học sinh tham
gia học tập.
Trên đây là các nội dung điều chỉnh về việc thực hiện ôn tập và kiểm tra lại năm học
2020-2021, các tổ chuyên môn và bộ phận có liên quan phối hợp triển khai thực hiện đúng
tiến độ./.
Nơi nhận:
- Tổ trưởng chuyên môn;
- GVCN;
- Lưu VP.
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