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THÔNG BÁO
Về việc tập trung học sinh toàn trường, năm học 2021-2022

Để chuẩn bị cho các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022, Trường
THPT Nguyễn Hữu Cảnh thông báo đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học
sinh toàn trường một số nội dung sau:
1. Thời gian tập trung học sinh toàn trường: 8 giờ, ngày 06/9/2021 (Thứ Hai).
2. Hình thức: Học sinh và giáo viên chủ nhiệm tham gia trực tuyến trên tài
khoản Microsoft Teams bằng Tài khoản nhà trường đã cấp.
3. Thành phần: Giáo viên chủ nhiệm và học sinh.
4. Nội dung
- Sinh hoạt lớp đầu năm, bầu ban cán sự lớp;
- Triển khai nội quy của nhà trường;
- Hướng dẫn học tập trên phần mềm ứng dụng MS Teams;
- Phổ biến quy định học tập trực tuyến theo Kế hoạch số 151/KH-THPT
ngày 18/8/2021 của nhà trường, đồng thời quán triệt những trao đổi đã được
thống nhất về dạy học trực tuyến vào buổi họp Hội đồng sư phạm ngày
31/8/2021.
- Nhắc nhở các vấn đề khác liên quan đến đạo đức, học tập và biện pháp
phòng, chống dịch, bệnh Covid-19;
- Lưu ý cho học sinh, trong quá trình học tập trực tuyến phải thường xuyên
theo dõi các thông tin trên Website, fanface và MS Teams của Trường.
5. Giáo viên chủ nhiệm báo cáo nhanh tình hình học sinh sau khi kết thúc
buổi tập trung trên đường link nhà trường tạo lập (đường link sẽ gửi trước thời
gian tập trung học sinh).
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng;
- Viên chức và nhân viên toàn trường;
- Niêm yết: Website, bảng tin.
- Lưu: VT.
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