
SỞ GD&ĐT NINH THUẬN 

TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Ninh Hải, ngày 14 tháng 9 năm 2021 
 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ DẠY HỌC – GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN 

(kể từ ngày 14/9/2021) 

 

1) Về thời khóa biểu: 
 

BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU 

Tiết 
Giờ chuẩn bị/ 

Chuyển tiết 
Giờ học Tiết 

Giờ chuẩn bị/ 

Chuyển tiết 
Giờ học 

1 6h50’-7h00’ 7h00’-7h35’ 6 12h50’-13h00’ 13h00’-13h35’ 

2 7h35’-7h45’ 7h45’-8h20’ 7 13h35’-13h45’ 13h45’-14h20’ 

3 8h20’-8h30’ 8h30’-9h05’ 8 14h20’-14h30’ 14h30’-15h05’ 

4 9h05’-9h15’ 9h15’-9h50’ 9 15h05’-15h15’ 15h15’-15h50’ 

5 9h50’-10h00’ 10h00’-10h35’ 10 15h50’-16h00’ 16h00’-16h35’ 

GVCN, BCS lớp dặn dò, nhắc việc, nhận phản hồi từ HS, GVBM và kết thúc buổi học: 

buổi sáng trước 11h; buổi chiều trước 17h. 

2. Một số quy định chung: 

1/ GV và HS ra - vào lớp đúng giờ (thời lượng học tập 35 phút, chuẩn bị và 

chuyển tiết 10 phút, nhớ tắt chia sẻ màn hình bài giảng, ra - vào lớp đúng quy định để 

GV khác vào không bị ảnh ưởng); CBGV-HS thực hiện trang phục nhã nhặn, lịch sự; 

khuyến khích trang phục như khi lên lớp; khi hỏi bài, đối thoại giữa GV và HS phải 

bật camera. 

2/ Chuyển tiết Họp Giao ban và tiết Chào cờ buổi sáng hằng tuần được chuyển 

từ tiết 1 sang tiết 5 (bắt đầu từ 10h sáng); tiết Chào cờ và tiết Sinh hoạt do GVCN lớp 

chủ trì dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng cùng với sự phối hợp của Đoàn Thanh niên.  

3/ Tuân thủ các quy định về văn hóa ứng xử; cảm thông với những HS có hoàn 

cảnh khó khăn: thiếu máy móc, thiết bị học tập, đường truyền và những yếu tố khách 

quan khác; những học sinh có vấn đề về sức khỏe, khuyết tật (nhất là trong thực hiện 

các bài kiểm tra). 

4/ GVCN chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý học sinh lớp mình, nắm bắt tâm tư, 

phản ánh từ HS, CMHS; là cầu nối giữa HS, CMHS với nhà trường; chịu trách nhiệm 

về việc quản lý, ghi chép (các mục: 1,2,3,6,10) trong SĐB. 

5/ Dạy - học, tương tác bài giảng trực tuyến, giao bài tập phù hợp, vừa phải, vừa 

sức; đăng hoặc chuyển file bài giảng, bài tập theo nhóm lớp trên Teams và zalo để HS 

khai thác, sử dụng lâu dài. 

6/ Về dạy học theo KHGD (PPCT), ghi SĐB và LBG: 

6.1) Thực hiện PPCT: 

- Áp dụng PPCT do tổ/nhóm CM xây dựng từ đầu năm học 2021-2022 (tạm gọi 

PPCT cũ) ở tuần 1, 2 (6/9-18/9/2021). 

- Áp dụng PPCT tinh giảm (tạm gọi PPCT mới) theo CV4040 của Bộ GD từ tuần 

3 (20/9/2021).  



6.2) Về ghi SĐB: 

- Tuần 1 (6-11/9): dạy học - giáo dục trực tiếp. 

- Tuần 2: 

+ Thứ 2 (13/9): dạy học - giáo dục trực tiếp. 

+ Thứ 3 đến thứ 7 (14-18/9): dạy học - giáo dục trực tuyến:  

- Tuần 3 trở đi: (kể từ ngày 20/9): dạy học trực tuyến. Nhà trường sẽ có điều chỉnh 

và thông báo kịp thời hoạt động dạy học, giáo dục trực tiếp căn cứ vào diễn biến tình 

hình dịch bệnh Covid-19. 

7/ Việc dạy học trực tuyến được thực hiện theo tinh thần chỉ đạo tại CV 4040 của 

Bộ GD, CV 2158 của Sở GD về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022; 

chỉ đạo của nhà trường tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ đầu năm và tại cuộc họp giao 

ban tuần 1,2. 

- TTCM in hoặc đặt in LBG (tổ Văn làm rồi) theo file do nhà trường thiết lập 

đính kèm đã gửi mail TT/NT và zalo trường triển khai thưc hiện kịp thời. 

- Việc kê giờ dạy học trực tuyến được thực hiện như dạy học bình thường: dạy 

sao kê vậy. 

8/ Phần dạy học trái buổi khối 12 (tự chọn bám sát ôn, luyện thi) được thực hiện 

theo chỉ đạo của nhà trường; ưu tiên thực hiện trực tiếp trên lớp. 

 

       HIỆU TRƯỞNG 


