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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Dạy học trực tiếp linh hoạt trong tình hình mới
Căn cứ Văn bản số 4491/UBND-VX ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục dạy học trực tiếp tại các
cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Hướng dẫn số 9038/SYT-NVY ngày 03 tháng 12 năm 2021 của
Sở Y tế về việc hướng dẫn tạm thời phương án kiểm soát dịch COVID-19 trong
trường học;
Căn cứ công văn số 3431/SGDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 12 năm 2021
của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn chuyên môn giáo dục trung học
“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quảdịch COVID-19”;
Căn cứ công văn 3427/SGDĐT-CTTT ngày 01 tháng 12 năm 2021 của
Phòng chính trị tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện Quyết
định 3900/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 về Quy định tạm thời các biện pháp
“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ công văn số 3885/SGDĐT- ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn chuyên môn giáo dục trung học thích ứng
yêu cầu phòng chống dịch COVID-19.
Căn cứ công văn số 268/UBND-VX - ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Ùy
Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các
cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ chí Minh từ sau Tết Nguyên đán
2022.
Căn cứ văn bản 523/ SGDĐT-CTTT ngày 25 tháng 2 năm 2022 của Sở
Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai hướng dẫn kiểm soát
dịch Covid-19 trong các cơ sở Giáo dục.
Căn cứ điều kiện thực tế của trường, trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
xây dựng kế hoạch dạy học trực tiếp thích ứng an toàn trong tình hình mới từ
01/03/2022 như sau:
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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Việc tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục trực tiếp tại nhà trường
phải đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19;
- Phương thức tổ chức dạy học được áp dụng thể hiện sự kết hợp hài hòa
linh hoạt giữa dạy học trực tiếp và dạy học trên internet thông qua hệ thống
Microsoft Teams; các hoạt động chuyên môn thực hiện trực tiếp và trực tuyến
được điều chỉnh linh hoạt phù hợp với theo tình hình dịch bệnh của từng lớp;
- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy
học để tổ chức dạy học trực tiếp; sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin, phối hợp
với Viettel cung cấp dịch vụ tốt để đảm bảo cung cấp nền tảng dạy học ổn định
trên Internet; tổ chức xây dựng và phối hợp thực hiện nguồn học liệu để tạo điều
kiện tốt nhất cho tất cả học sinh có thể tham gia học tập; “không để bất kỳ em
học sinh nào bị bỏ lại phía sau” trong việc tiếp cận các hoạt động dạy học của
nhà trường;
- Thực hiện thông tin nhanh, kết nối thông suốt, kịp thời tất cả các lực
lượng tham gia vào quá trình giáo dục. Đặc biệt giữ mối liên hệ giữa nhà trường
và cha mẹ học sinh, giữa giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn với cha mẹ học
sinh và học sinh, giữa nhà trường và địa phương để hỗ trợ học sinh, nhà trường
thực hiện tốt các qui định phòng chống dịch.
II. TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TIẾP
Trường trung học phổ thông Nam Kỳ Khởi Nghĩa hoạt động dạy học trực
tiếp cho học sinh đi học trở lại đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch.
1. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
trong hoạt động giáo dục trực tiếp:
Việc tổ chức dạy học trực tiếp phải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động giáo dục theo Kế hoạch số
3997/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố
Hồ Chí Minh về tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh (Ban lãnh đạo nhà trường, Tổ phòng chống Covid-19,
giáo viên, nhân viên và học sinh)
Tăng cường giám sát nhằm đảm bảo việc giãn cách trước giờ học, giờ
chơi (Tổ phòng chống Covid-19, Giám thị).
Tổ chức thực hiện dạy học trực tiếp, bố trí học sinh ra về lệch ca, lệch giờ,
cao nhất trong 15 phút, học sinh vào trường, tan trường, ra cổng theo lớp, không
tụ tập đông đúc, theo hướng dẫn quy đinh của nhà trường.
2. Việc bố trí dạy học trực tiếp đảm bảo nguyên tắc:
- Hoạt động giáo dục của từng khối lớp đảm bảo đầy đủ theo qui định và
được xây dựng trong kế hoạch giáo dục nhà trường.
- Thời lượng dạy học trực tiếp được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với tình
hình dịch bệnh của từng lớp.
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- Các tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên bộ môn, chủ nhiệm vận dụng linh
hoạt, sáng tạo trong việc phối hợp giữa dạy học trực tiếp và dạy học trên internet
để dạy học hiệu quả.
- Nhà trường tổ chức giảng dạy toàn bộ thời lượng dạy học theo chương
trình học 2 buổi/ngày
III. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC DẠY HỌC TRONG TRƯỜNG HỢP
GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH KHÔNG THỂ ĐẾN TRƯỜNG
1. Đối với giáo viên
- Giáo viên bộ môn báo cáo ngay Tổ trưởng chuyên môn trong trường
hợp vì lý do liên quan đến dịch bệnh Covid-19 không thể đến trường.
- Tổ trưởng chuyên môn báo cáo ngay lãnh đạo nhà trường thông qua tin
nhắn hoặc gọi điện thoại để trao đổi phương án dạy cho học sinh của giáo viên
không thể đến trường.
Có các tình huống để giải quyết như sau:
- Trường hợp giáo viên trong tổ còn trống giờ sẽ dạy thay cho đồng
nghiệp trong thời gian giáo viên bị nhiễm không thể đến trường.
- Trường hợp trong tổ không có người dạy thay thì giáo viên sẽ dạy trực
tuyến cho học sinh với buổi dạy trái buổi với buổi chính khóa.
- Trường hợp giáo viên bị F0, không thể dạy trực tuyến cho học sinh thì
tiết học đó học sinh sẽ ngồi học tại lớp, thầy cô giám thị sẽ quản lý lớp. Giáo
viên bộ môn giao bài cho học sinh chép bài, làm bài theo yêu cầu của giáo viên
bộ môn.
2. Đối với học sinh
- Giáo viên chủ nhiệm, lớp trưởng của các lớp thường xuyên cập nhật
danh sách học sinh không thể đến trường ( F0, F1) theo zalo lớp trưởng
- Những học sinh không thể đến trường sẽ học trực tuyến, nhà trường tạo
lớp học trực tuyến theo từng khối cho học sinh tham gia..
- Tổ trưởng, nhóm trưởng của từng bộ môn phân công giáo viên trong tổ
gửi bài, tài liệu học tập lên lớp học và phân công giáo viên giảng dạy theo thời
khoá biểu của nhà trường. Đường link này được gửi vào 3 group zalo của các
lớp trưởng 3 khối. Các em học sinh là F0, F1 sẽ nhận đường link để vào học.
- Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thông báo cho học sinh, phụ huynh
tài khoản học tập, thời khóa biểu học tập để các em học sinh không thể đến
trường vẫn có thể học tập đầy đủ kiến thức, kỹ năng của môn học.
- Trường hợp lớp học có nhiều F0 hoặc tình hình dịch bệnh của lớp có thể
lây lan thì cả lớp sẽ chuyển sang hình thức học online theo thời khóa biểu mà
lớp học trực tiếp tại trường. Nhà trường sẽ thông báo thời gian cho lớp học trực
tiếp trở lại tùy theo tình hình dịch bệnh của từng lớp nhắm đảm bảo sức khỏe
cũng như việc học của học sinh.
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THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC TRỰC TUYẾN (F0, F1)
Khối 12
THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ SÁU

THỨ BẢY

7h00- 8h15

Toán

Văn

Anh

GDCD

8h45- 9h45

Sử

Hóa

Sinh

Công nghệ

10h- 11h00

Địa

Lý

Tin học

Khối 11
THỨ BA

THỨ TƯ

7h00- 8h00

Sử

Hóa

8h15- 9h15

Địa

Lý

9h45- 11h00

Toán

Văn

THỨ SÁU
Sinh

THỨ BẢY
Tin học
GDCD

Anh

Công nghệ

Khối 10
THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ SÁU

THỨ BẢY

7h00- 8h15

Toán

Văn

Anh

Công nghệ

8h45- 9h45

Sử

Hóa

Sinh

Tin học

10h- 11h00

Địa

Lý

GDCD

Yêu cầu của lớp học trực tuyến dành cho học sinh F0, F1: học sinh vào
lớp học đúng giờ theo thời khoá biểu nhà trường quy định, đăng nhập theo tài
khoản đã cấp và thực hiện nhiệm vụ học tập theo hướng dẫn của giáo viên.
III. Tổ chức thực hiện
Căn cứ kế hoạch dạy học trực tiếp trong tình hình dịch bệnh diễn biến
phức tạp, các tổ bộ môn linh hoạt xây dựng điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp
với tình hình thực tế. Lãnh đạo nhà trường rất mong thầy cô phát huy tinh thần
trách nhiệm, vượt khó khăn, nỗ lực giúp các em học sinh không thể đến trường
được tiếp thu và lĩnh hội kiến thức như các bạn đang học trên lớp.
Nơi nhận:
- Phòng GDTrH Sở GD&ĐT
- Lãnh đạo nhà trường
- Tổ CM;Tổ VP
- Lưu VT.
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