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Tịnh Biên, ngày 30 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc thời gian Tựu trường, Khai giảng, Thực học
Năm học 2021-2022
Căn cứ Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh An Giang
Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo
dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang;
Căn cứ Kế hoạch số 2408/KH-SGDĐT ngày 25/8/2021 của Sở GD&ĐT An Giang
về tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch bệnh
Covid-19;
Trường THPT Xuân Tô trân trọng thông báo đến toàn thể giáo viên, nhân viên,
phụ huynh và các em học sinh về ngày tựu trường, khai giảng và thực học như sau:
I. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU NĂM HỌC
1. Thời gian tựu trường
Do bị tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhà trường không tổ chức
tập trung học sinh trong thời gian tựu trường từ ngày 01/9/2021 đến ngày 04/9/2021.
2. Hình thức tựu trường
Các em học sinh lớp 10,11,12 thường xuyên liên hệ với GVCN và xem thông tin
qua tin nhắn SMS, Zalo, website trường http://thptxuanto.angiang.edu.vn và niêm yết
công khai tại trường, để biết kế hoạch học tập, nội quy, quy chế học tập của lớp và tổ
chức cơ cấu lớp.
II. TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG
- Tất cả các em học sinh lớp 10,11,12 theo dõi tại nhà Lễ khai giảng trên Chương
trình truyền hình trực tiếp của Đài phát thanh và Truyền hình An Giang;
- Thời gian: Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 05/9/2021;
- Địa điểm truyền hình trực tiếp: Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, TP.Long
Xuyên, tỉnh An Giang.
III. THỜI GIAN THỰC HỌC
1. Đối với khối 12 (học trực tuyến)
- Bắt học từ ngày 06/9/2021 đến ngày 15/9/2021 và thời khóa biểu được đăng tại
website http://thptxuanto.angiang.edu.vn/ (tại mục Thời khóa biểu);
- Phương tiện học tập, giảng dạy: Giáo viên bộ môn phối hợp với giáo viên chủ
nhiệm chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh qua tin nhắn SMS và môi trường
Internet thông qua các ứng dụng (Vnedu, Zalo, Google Meet, Zoom Meeting, K12
Online, tài liệu trực tuyến,…).
2. Đối với khối 10,11
Bắt đầu thực học từ ngày 15/9/2021, tùy vào tình hình, diễn biến dịch Covid-19 và
nhà trường sẽ thông báo phương án học tập theo hình thức (trực tuyến hay học tập
trung tại trường); Mọi thông báo sẽ được triển khai và công khai tại trường; trên các
phương tiện thông tin đại chúng, website trường, zalo trường và các lớp.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ
- Giáo viên chủ nhiệm thông tin đến các em học sinh còn kẹt ở các địa phương
đang thực hiện Chỉ thị 16 trong và ngoài tỉnh; Để các em học sinh biết được lịch học
trực tuyến của nhà trường và cập nhật thời khóa biểu, tài liệu học trực tuyến cũng như
tài liệu các môn học tại website trường http://thptxuanto.angiang.edu.vn
- Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn tạo nhóm zalo lớp, bộ môn; để thuận tiện
trong việc trao đổi thông tin, học tập, biên chế lớp, quy chế, thời khóa biểu và thông báo
cần thiết. Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm rà soát và thống kê những em học sinh
không có điều kiện tham gia học trực tuyến./.
Nơi nhận:
- UBND thị trấn Tịnh Biên;
- UBND xã An Phú;
- UBND xã An Cư;
- UBND xã An Nông;
- BGH nhà trường;
- TTCM, GVBM, GVCN;
- Lưu: VT, hồ sơ tháng HĐVSNGD.
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