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THÔNG BÁO 
VV chuyển từ dạy học trực tiếp sang hình thức dạy học trực tuyến 

 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho học sinh, 
cán bộ giáo viên và nhân viên nhà trường, góp phần chung tay phòng chống dịch nhưng vẫn đảm bảo 
việc học tập của học sinh được duy trì ổn định. 

Hiệu trưởng trường THPT Võ Nguyên Giáp thông báo đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên 
và học sinh nhà trường như sau: 

- Chuyển từ trạng thái dạy học trực tiếp sang trạng thái dạy học trực tuyến trên phần mềm MS 
Teams bắt đầu từ ngày 01/11/2021 cho đến khi có thông báo mới. 

- Thời khóa biểu thực hiện theo thời khóa biểu hiện hành, cả buổi sáng và buổi chiều. 

- Giảm thời lượng mỗi tiết từ 45 phút/01tiết còn lại 30 phút/01 tiết. Giữa các tiết có giải lao (xem 
phụ lục thời gian biểu kèm theo). 

- Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt 15 phút trước mỗi buổi học của học sinh, ổn định tổ chức, điểm 
diện....kịp thời giúp đỡ học sinh khi cần thiết hoặc báo cáo Hiệu trưởng nhà trường để được giúp đỡ. 

- Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kỹ luật lao động của tổ 
viên, kịp thời chấn chỉnh và giúp đỡ tổ viên khi cần thiết. 

- Học sinh nghiêm túc thực hiện các nội quy, quy định của nhà trường, của lớp. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì liên hệ với Hiệu trưởng nhà trường để có biện 
pháp xữ lý, khắc phục kịp thời./. 

 
Ea Kar, ngày 31 tháng 10 năm 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Phụ lục: Thời gian biểu áp dụng từ ngày 01/11/2021 
 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
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1 Từ 7h30 đến 8h00 Chào cờ, SHL         

Giải lao (05 phút)           

2 Từ 8h05 đến 8h35           

Giải lao (10 phút)           

3 Từ 8h45 đến 9h15           

Giải lao (05 phút)           

4 Từ 9h20 đến 09h50           

Giải lao (05 phút)           

5 Từ 09h55 đến 10h25           
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1 Từ 14h00 đến 14h30   Nghỉ     Nghỉ 

Giải lao (05 phút)           

2 Từ 14h35 đến 15h05   Nghỉ     Nghỉ 

Giải lao (10 phút)           

3 Từ 15h15 đến 15h45   Nghỉ     Nghỉ 

Giải lao (05 phút)           

4 Từ 15h50 đến 16h20   Nghỉ     Nghỉ 
 


