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GIÁO VIÊN BỘ MÔN

TỔ TRƯỞNG
CHUYÊN MÔN

 Giảng dạy trên nền tảng
Google Meet, trên hệ thống
e-learning của trường (Tuần
2),
địa
chỉ
https://nguyenkhuyenhcm.ed
u.vn

 Thẩm định đề kiểm tra
giữa HKI (Từ ngày 27/902/10/2021).

 Thường xuyên cập nhật
học liệu trên hệ thống LMS.

 Họp xét thi đua quý
III/2021 (16g30, thứ Ba
28/9/2021)

 Tuyệt đối không thay đổi
thông tin cá nhân, cũng
như yêu cầu HS thay đổi
thông tin cá nhân trên hệ
thống vì sẽ ảnh hưởng đến
việc truy xuất dữ liệu, truy
xuất điểm của học sinh.
 Thực hiện các cột điểm
kiểm tra theo phân phối số
cột điểm HKI. Nhập điểm
đợt 1/HKI chậm nhất ngày
20/10/2021 (tất cả các bộ
môn).
Lưu ý: Các bài kiểm tra để
lấy điểm cho các đợt phải
được thực hiện trên hệ
thống
e-learning
của
trường.
 Vừa giảng dạy vừa hướng
dẫn HS ôn tập kiểm tra giữa
HKI.
 Thực hiện kiểm tra
chuyên môn theo kế hoạch.

 Họp triển khai chuyên
môn các bộ môn đầu năm
học theo lịch của Sở.

 Nhắc nhở các giáo viên
trong tổ:
+ Giảng dạy trên nền
tảng Google Meet, trên
hệ thống e-learning của
trường (hiện nay vẫn còn
GV chưa giảng dạy trên
hệ thống hoặc cùng lúc
sử dụng 2 nền tảng, gây
khó khăn cho HS trong
việc tiếp thu bài học).
+ Thực hiện kiểm tra,
đánh giá học sinh trên hệ
thống của trường.
+ Không tùy tiện cho
điểm xấu với những
trường hợp HS bị rớt
mạng, chưa kịp bật
micro… trong quá trình
học trực tuyến. Lắng
nghe ý kiến giải thích
của học sinh.
+ Không quảng cáo học
thêm dưới bất kỳ hình
thức nào trong giờ học
hoặc trên group lớp.

GIÁO VIÊN
CHỦ NHIỆM
 Thực hiện kế hoạch ôn tập các
môn kiểm tra tập trung giữa HKI.
 Thực hiện kế hoạch ngoài giờ
lên lớp tháng 10 (Thời gian: từ
04/10 - 09/10/2021).
 Tổng hợp các ý kiến của học
sinh phản ánh về tất cả mọi vấn
đề
gửi
về
địa
chỉ
lethithuynga054@gmail.com,
chậm nhất 27/10/2021, lưu file
lop-ykienHS, ví dụ: 10A1ykienHS.
 Nhắc nhở HS tuyệt đối
không thay đổi thông tin cá
nhân trên hệ thống LMS vì sẽ
ảnh hưởng đến việc truy xuất dữ
liệu, truy xuất điểm của học
sinh.
 Thông báo cho học sinh về
việc kiểm tra thử trực tuyến ngày
2/10/2021; lịch và môn kiểm tra
tập trung giữa kỳ
 Giáo viên chủ nhiệm báo những
trường hợp không có camera
trước cho thầy Sang trước ngày
30/09/2021 về địa chỉ email
dohoangsang.nk@gmail.com, lưu
file lop-camera, ví du: 10A1camera.
 Nhắc nhở học sinh đăng ký
cuộc thi nghiên cứu khoa học
(theo form), chậm nhất ngày
30/9/2021.
 Chiều thứ hai 04/10/2021, tiết 1:
Nữ sinh các lớp 11A1, 11A2,
11A3, 11Đ1 tham dự chuyên đề “
Sức khỏe sinh sản tuổi vị thành
niên K.11” (Link sẽ gửi sau).

MỜI HỌP
Kính mời quý thầy cô là Ban Giám Hiệu, Cấp ủy, Tổ trưởng CM, Thư ký Hội đồng, Trợ lý thanh
niên, Trưởng ban TTND, Chủ tịch Công đoàn tham dự cuộc họp xét thi đua quý III/2021
Thời gian: 16 giờ 30, ngày thứ Ba 28/9/2021.
Vì tính chất quan trọng của cuộc họp đề nghị quý thầy cô dự họp đầy đủ và đúng giờ.

