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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức lớp ôn tập trực tuyến thi TN THPT tự nguyện
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở giáo dục và đào tạo tại công văn số
1576/SGDĐT-VP ngày 27 tháng 5 năm 2021 về thực hiện công tác phòng, chống
dịch COVID-19 trong trường học giai đoạn hiện nay, trường THPT Nguyễn Thị
Minh Khai thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức các lớp ôn tập thi TN
THPT cho học sinh khối 12 năm học 2020 – 2021 như sau:
1. Chuyển các lớp ôn tập tự nguyện từ hình thức trực tiếp, học tập trung tại
trường thành hình thức học tập trực tuyến trên internet.
2. Căn cứ trên tình hình đăng ký học trực tuyến thực tế của học sinh, một số lớp
không thể tổ chức như kế hoạch ban đầu. Đối với các học sinh đã đăng ký học trực
tuyến, nhà trường sẽ sắp xếp danh sách lớp và thời khóa biểu (có thay đổi so với
TKB học trực tiếp). Danh sách và thời khóa biểu học trực tuyến sẽ được thông báo
trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://thptnguyenthiminhkhai.hcm.edu.vn vào
thứ Hai, ngày 31/5/2021.
3. Thầy cô phụ trách lớp sẽ thông báo đến học sinh cách thức học; học sinh lưu
ý thường xuyên theo dõi các thông báo được nhà trường triển khai trên trang thông
tin điện tử tại địa chỉ http://thptnguyenthiminhkhai.hcm.edu.vn và thông qua
GVCN.
4. Ban Giám hiệu rất mong quý CMHS và các em học sinh phối hợp với nhà
trường trong công tác tổ chức lớp để vừa có thể đảm bảo thời gian và kiến thức ôn
tập cho học sinh, vừa thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND và Sở GDĐT về
công tác phòng, chống dịch COVID – 19 như quy định.
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