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Quận 8, ngày 02 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc học sinh dừng đến trường và thực hiện dạy và học trực tuyến
từ ngày 03/02 đến 05/02/2021
Kính gửi:
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT Võ Văn Kiệt;
- Toàn thể Phụ huynh học sinh trường THPT Võ Văn Kiệt;
Căn cứ công văn số 324/UBND-VX ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân
Thành phố về việc cho học sinh, sinh viên, học viên thành phố ngừng đến trường nhằm đảm
bảo phòng, chống dịch Covid-19
Căn cứ công văn số 309/SGDĐT-CTTT ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Sở Giáo dục
và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho học sinh, sinh viên dừng đến trường nhằm
đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.
Trường THPT Võ Văn Kiệt đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường
và toàn thể phụ huynh, học sinh nhà trường nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:
1. Đối với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn
- 100% giáo viên bộ môn thực hiện dạy học online từ 13h45 ngày 03/02 (thứ 4) đến
11h15 ngày 05/02/2021(thứ 6) theo thời khóa biểu hiện hành của nhà trường (giáo viên có thể
linh động sắp xếp thời gian để thuận tiện cho học sinh sắp xếp tham dự, nhưng phải đảm bảo
đủ thời lượng và kiến thức bài dạy)
- Giáo viên bộ môn chủ động lựa chọn công cụ dạy online tiện lợi cho việc sử dụng
của giáo viên và học sinh (Zoom, Google Meet, MS Team...) đến hết ngày 05/02/2021. Việc
dạy học sau Tết sẽ thực hiện theo Kế hoạch giáo dục của nhà trường, nếu có thay đổi sẽ thông
tin đến Thầy Cô kịp thời.
- Giáo viên chủ nhiệm chủ động mời GVBM tham gia group lớp để tạo điều kiện cho
giáo viên bộ môn thông tin đến học sinh về việc học online.
2. Đối với học sinh
100% học sinh dừng đến trường từ ngày thứ ba, 02 tháng 02 năm 2021. Trong thời gian
đó, các em nghiêm túc thực hiện những điều sau:
- Theo dõi, cập nhật kịp thời và thực hiện nghiêm túc các thông báo, kế hoạch của nhà
trường về việc học online và tự giác, chủ động phát huy tinh thần tự học. Học sinh sẽ học
online đến 11h15 ngày thứ sáu 05/02/2021 theo thời khóa biểu đang áp dụng tại lớp.
- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh mà Bộ Y tế đã hướng
dẫn, đặc biệt là quy tắc 5K: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung –
Khai báo y tế” để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.
3. Đối với phụ huynh học sinh
- Theo dõi, cập nhật kịp thời và phối hợp thực hiện nghiêm túc các kế hoạch phòng
chống dịch bệnh và dạy học online của nhà trường để kịp thời nhắc nhở học sinh thực hiện
hiệu quả.
- Thông tin thường xuyên và chính xác về tình trạng sức khỏe của học sinh cho giáo
viên chủ nhiệm để công tác theo dõi và phòng chống dịch bệnh của nhà trường đạt hiệu quả.
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Trên đây là một số nội dung về việc học sinh dừng đến trường và thực hiện dạy và học
trực tuyến từ ngày 03/02 đến 05/02/2021 của trường THPT Võ Văn Kiệt. Đề nghị các Tổ
Trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn nghiên cứu thực hiện bài giảng theo kế hoạch giáo dục
của nhà trường; giáo viên chủ nhiệm thông tin đến học sinh và phụ huynh các nội dung của
thông báo trên./.
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