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THÔNG BÁO 

Kiểm tra kỹ thuật phòng học trực tuyến và họp lớp  

Năm học 2020-2021 

 

1) Thời gian: 7h30 ngày 03/9/2021. 

2) Thành phần: GVCN và tất cả học sinh 27 lớp. 

3) Nội dung: GVCN chuẩn bị một số nội dung để họp 

- Điểm danh học sinh tham gia buổi họp để báo số học sinh vắng qua zalo 

GVCN khi kết thúc cho nhà trưởng tổng hợp. 

- Kiện toàn, giới thiệu, lựa chọn Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi đoàn cho 

năm học mới, lấy số điện thoại của các thành viên liên hệ khi cần. Tìm hiểu, trao đổi 

với học sinh về những vấn đề khó khăn khi tham gia học online để tìm biện pháp tháo 

gỡ, hỗ trợ cho các em với phương châm "không để học sinh bị bỏ lại phía sau" nhằm 

đảm bảo quyền lợi cho người học. 

- Thông báo cho học sinh chuẩn bị các thông tin để cung cấp cho GVCN vào 

ngày 06/9/2021 như: Họ tên cha, mẹ hoặc người bảo hộ, năm sinh, địa chỉ, nghề 

nghiệp, số điện thoại, ... 

-  Chuẩn bị 01 giáo án của bộ môn sẽ giảng dạy tại lớp để thực hành cho các 

em học sinh (ngày 08/09/2021 GVCN không thực hành để thời gian cho các giáo viên 

bộ môn). 

Những nội dung khác thực hiện theo kế hoạch của Trường đã thông qua trong 

phiên họp ngày 28/8/2021. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề 

nghị TT, TP, GV và các học sinh liên hệ với đ/c Tuấn – phụ trách chuyên môn để 

phối hợp, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- HT, Các PHT; 

- GV, HS toàn trường; 

- Website trường, niêm bảng tin;   

- Lưu: VT. 

 
 


