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THÔNG BÁO 

về dạy học trực tiếp tại trường từ ngày 13/12/2021 

Căn cứ Công văn số 1891/SGDĐT-GDTrH-GDTX  ngày 23/12/2021 của Sở 

GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk “V/v  triển khai dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục”; 

Căn cứ Công văn số 1826/UBND-GDĐT ngày 15/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Krông Búk “V/v tổ chức dạy học trực tiếp trên địa bàn huyện”; 

Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-TrPĐL ngày 17/11/2021 của trường THPT 

Phan Đăng Lưu về việc thực hiện công tác dạy và học “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid-19”. 

Qua một thời gian dạy học trực tiếp tại trường cho học sinh khối 12 từ ngày 

06/12 đến ngày 11/12. Nay nhà trường Thông báo như sau: 

1. Thời gian 

- Từ ngày 13/12/2021: dạy theo lịch 

+ Buổi sáng: dạy học trực tiếp tại trường đối với học sinh khối 12 và khối 10 

+ Buổi chiều: dạy học trực tuyến đối với học sinh khối 11 và giao bài đối với 

học sinh không học được trực tiếp. Nếu tình hình dịch trên địa bàn ổn định thì dạy 

học trực tiếp cho khối 11 trong buổi chiều (nếu có sẽ thông báo sau). 

- Từ ngày 20/12/2021: dạy theo lịch 

+ Nếu dịch covid-19 trên địa bàn huyện cấp độ 1 (màu xanh): Dạy học trực 

tiếp toàn trường vào buổi sáng. 

+ Nếu dịch covid-19 trên địa bàn huyện cấp độ 2 (màu vàng): Dạy học trực 

tiếp khối 12, 10 vào buổi sáng. Dạy học trực tiếp khối 11 vào buổi chiều. 

+ Dạy học gián tiếp cho các học sinh không học trực tiếp. 

- Môn Thể dục, Quốc phòng, Nghề phổ thông: bố trí lịch học trái buổi các 

môn học văn hóa và chỉ dạy học trực tiếp tại trường khi dịch covid-19 trên địa bàn 

huyện cấp độ 1 (màu xanh). 

2. Các nội dung lưu ý thực hiện khi dạy học trực tiếp tại trường 

- Tiết chào cờ: thực hiện tại lớp theo điều hành Đoàn trường và quản lý giáo 

viên chủ nhiệm. 

- Các giáo viên bộ môn tạo lịch dạy hàng tuần trên hệ thống K12 Online theo 



lịch dạy trực tiếp và luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng khi có yêu cầu để chuyển sang 

trạng thái “dạy học trực tiếp kết hợp dạy học trực tuyến” – Tức là: giáo viên dùng 

tài khoản K12 Online thông qua điện thoại thông minh (hoặc camara, Laptop) 

quay trực tiếp quá trình dạy học tại lớp để học sinh học trực tuyến (đối với các 

học sinh không đến lớp vì lý do phòng, chống dịch). Chân đế dùng để gắn điện 

thoại hoặc camara thì liên hệ Bí thư Đoàn trường. 

- Các viên chức chấp hành nghiêm túc lịch trực đo thân nhiệt cho học sinh, 

viên chức đầu buổi học. Sáng từ 6h20 – 6h45; Chiều: từ 12h20 – 12h45. 

- Giáo viên chủ nhiệm nắm rõ tình hình lớp từng buổi học (sĩ số, học sinh 

vắng, sức khỏe) và báo cáo cho lãnh đạo. Đồng thời nhắc nhở, đôn đốc học sinh 

thực hiện đúng 5K và thông báo nội dung trên. 

- Giáo viên không tổ chức kiểm tra, đánh giá trực tiếp trong 02 tuần đầu học 

sinh học trực tiếp. 

Yêu cầu các tổ chuyên môn, viên chức thực hiện nghiêm túc các nội dung 

Thông báo trên và Kế hoạch số 11/KH-TrPĐL ngày 17/11/2021. 
 

    Nơi nhận: 

- Sở GD&ĐT, UBND huyện (báo cáo); 

- PHT, TTCM (chỉ đạo, điều hành); 

- Lưu: VT. 
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Nguyễn Tự Cường 

 


