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        Nghĩa Hành, ngày 04 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức dạy bù do nghỉ học phòng, chống bão số 9 

năm học 2020-2021 

 

 Để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn học kỳ 1 năm học 2020-2021 đồng thời 

đảm bảo nội dung chương trình theo kế hoạch 35 tuần đã phê duyệt.  

 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành thông báo về việc tổ chức học bù cho những 

ngày nghỉ học phòng, chống bão số 9 cho giáo viên, học sinh và phụ huynh với những 

nội dung sau: 

 1) Thời gian học bù: Các buổi chiều tuần thứ 14 từ ngày 07/12/2020 đến 

12/12/2020. Tiết 1 bắt đầu 12h45 (không sinh hoạt 15 phút đầu giờ, riêng chiều thứ 2 
không tổ chức chào cờ tịnh tiến các tiết dạy từ 2,3,4,5 thành 1,2,3,4). 

 2) Thời khóa biểu: Áp dụng theo thời khóa biểu hiện hành (buổi chiều học 

theo các môn học của buổi sáng). Lớp phó học tập ghi sổ đầu bài theo sự hướng dẫn 

của phụ trách chuyên môn. 

 3) Trong quá trình tham gia học tập yêu cầu học sinh thực hiện đúng nội quy 

nhà trường khi ra vào lớp (riêng buổi chiều không yêu cầu nữ sinh mặc đồng phục áo 
dài). Giáo viên chủ nhiệm, giám thị, đội cờ đỏ có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi và 

đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh trong học kỳ 1 theo qui định. 

 4) Nghiêm túc thực hiện việc phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản 

chỉ đạo của các cấp, ngành và của nhà trường. 

 Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị GV, NV và 

học sinh liên hệ với đ/c Tuấn (0935.953.977) để phối hợp, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- HT, Các PHT; 

- Giáo viên toàn trường; 

- Website trường, niêm bảng tin;   

- Lưu: VT. 

 
 


