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THÔNG BÁO
Về việc chuẩn bị cho năm học 2021 – 2022
Căn cứ Chỉ thị số 800/CT ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và đào tạo
về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực
hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo;
Thực hiện Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021của UBND
thành phố về ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục phổ
thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Thực hiện Chỉ thi số 11/CT-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2021của UBND thành
phố về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Thực hiện kế hoạch số 2310/SGDĐT-GDTrH ngày 21/08/2021 của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường khi
học trực tuyến;
Căn cứ vào tình hình thực tế, Trường THPT Lê Thánh Tôn thông báo một số nội
dung chuẩn bị cho năm học mới như sau:
1. CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý
- Ngày 28/8/2021: Công bố danh sách theo lớp học sinh khối 11,12 và danh sách giáo
viên chủ nhiệm theo lớp trên trang thông tin điện tử nhà trường tại địa chỉ:
https://thptlethanhton.hcm.edu.vn/
- Dự kiến chiều 31/8 hoặc 01/9/20221: công bố danh sách theo lớp học sinh khối 10
và danh sách giáo viên chủ nhiệm theo lớp trên trang thông tin điện tử nhà trường tại địa
chỉ: https://thptlethanhton.hcm.edu.vn/
- Ngày 01/9/2021: giáo viên chủ nhiệm sẽ kết nối liên lạc với học sinh, thông báo tài
khoản học trực tuyến cho học sinh và Phụ huynh học sinh.
- Ngày 03/9/2021: Từ 07 giờ 30 phút đến 08 giờ 30 phút, giáo viên chủ nhiệm tổ chức
sinh hoạt lớp trực tuyến với học sinh trên zoom, google meet…. với các nội dung:
+ Giới thiệu về nhà trường cho học sinh khối 10 (Truyền thống, tên trường, thành tích,
các hoạt động...)
+ Tổ chức lớp học: bầu ban cán sự lớp, tìm hiểu tình hình học sinh.
+ Hướng dẫn học sinh học tập qua internet.
+ Sinh hoạt nội quy học tập trực tuyến...
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- Ngày 05/9/2021: Công bố thời khóa biểu năm học 2021-2022. Học sinh xem thời
khóa biểu trên trang thông tin điện tử nhà trường tại địa chỉ:
https://thptlethanhton.hcm.edu.vn/
- Ngày 06/9/2021: Bắt đầu năm học mới
+ Tiết 1,2: giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt đầu năm với học sinh (không tổ chức khai
giảng)
- Từ tiết 3 ngày 6/9/2021 trở đi: Học sinh toàn trường sẽ học trực tuyến theo thời khóa
biểu năm học 2021-2022.
2. THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU HỌC TẬP:
- Học sinh và phụ huynh học sinh cần chuẩn bị thiết bị hỗ trợ học qua Internet: Máy
vi tính hoặc điện thoại di động smartphone có kết nối mạng Internet có đường truyền ổn
định. Vở ghi chép và dụng cụ học tập cần thiết để phục vụ học tập
- Học sinh dùng sách giáo khoa lớp 10,11,12 chương trình cơ bản của NXB Giáo dục
Việt Nam. Trong khi chờ đợi sách giáo khoa đăng ký do Bưu điện giao đến nhà, Học sinh
tìm hiểu trang thông tin (hanhtrangso.nxbgd.vn) để sử dụng sách giáo khoa điện tử (trong
trường hợp chưa có SGK cho năm học mới) hoặc lên Website của nhà trường để tải tài liệu
SGK.
- Đề cương học tập do giáo viên bộ môn gửi đến học sinh trong quá trình học tập.
- Nhà trường sẽ tổ chức khảo sát để lấy danh sách những học sinh không có điều kiện,
thiết bị để học trực tuyến, các học sinh này sẽ học tại nhà bằng tài liệu hướng dẫn của các
môn học do nhà trường cung cấp, nhà trường gửi tài liệu cho học sinh qua hệ thống điều
phối viên giữa nhà trường và cán bộ phụ trách ở các quận/huyện, phường, xã nơi học sinh
cư trú. Những học sinh của trường hiện đang ở tỉnh, thành phố khác cũng được hướng dẫn
để các em học dự bị ở nơi tạm trú trong HK1 vì dịch COVID19.
3. QUY ĐỊNH TRONG THỜI GIAN HỌC TẬP QUA INTERNET
- Học sinh vào lớp đúng giờ (theo thời khóa biểu và tài khoản giáo viên cung cấp);
- Không được cung cấp tài khoản cho người khác không phải là thành viênn của lớp;
- Ăn mặc lịch sự; thái độ lễ phép khi trao đổi với giáo viên.
- Vắng học phải có xin phép;
- Chuẩn bị đầy đủ bài theo yêu cầu của giáo viên bộ môn.
- Trong thời gian học qua internet, nhà trường quản lý theo dõi việc học của học sinh và
tính điểm hạnh kiểm là cơ sở để xét hạnh kiểm, lên lớp ở lại của học sinh cuối học kỳ, năm
học.
4. CÁC KHOẢN THU, BẢO HIỂM VÀ HỌC PHÍ
- Nhà trường sẽ triển khai khi có hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ
Chí Minh.
5. LƯU Ý
- Phụ huynh học sinh cần quản lý, nhắc nhở con em mình nắm vững thời khoá biểu,
tham gia học tập và làm bài kiểm tra đầy đủ, nghiêm túc; động viên các em hoàn thành tốt
nhiệm vụ học tập.
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- Học sinh tham gia các tiết học trực tuyến đúng giờ, trang phục nghiêm túc, hoàn
thành tốt các nhiệm vụ học tập được giáo viên giao - Nhà trường sẽ điểm danh học sinh vào
mỗi tiết học.
- Các học sinh gặp khó khăn trong việc học trực tuyến thì báo ngay với giáo viên chủ
nhiệm để được hướng dẫn, giúp đỡ.
- Trong giai đoạn học sinh chưa thể đến trường học trực tiếp, tất cả các thông báo, kế
hoạch của trường đều đưa lên trang thông tin điện tử của nhà trường tại địa chỉ:
https://thptlethanhton.hcm.edu.vn/
- Học sinh có yêu cầu về sao y học bạ hoặc các thủ tục hành chính khác liên hệ với cô
Nguyễn Ánh Hồng - phụ trách học vụ của trường qua SĐT: 09344040871.
- Khi đi học trực tiếp trở lại, học sinh lớp 10 sẽ được hướng dẫn mua đồng phục theo
qui định tại trường.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Phan Hường
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