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KẾ HOẠCH
Về việc thực hiện Chương trình GDPT ứng phó với dịch Covid-19
Năm học 2021-2022
Căn cứ Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GD&ĐT về
việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch
Covid-19 năm học 2021-2022;
Căn cứ Công văn số 2669/SGDĐT-GDTrH.GDTX ngày 20/9/2021 của Sở
GD&ĐT An Giang về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS,
THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022;
Trường THPT Xuân Tô xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình GDPT ứng
phó với dịch Covid-19 như sau:
I. Đặc điểm tình hình
1. Thuận lợi
- Kỹ năng sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên tốt, các phần
mềm được triển khai và ứng dụng như: Zalo, Google Meet, K12 Online,…;
- Phụ huynh trang bị được cho con em máy tính và điện thoại thông minh;
- Học sinh có kỹ năng sử dụng thiết bị học trực tuyến tốt.
2. Khó khăn
- Một số giáo viên còn chậm tiếp cận với ứng dụng công nghệ thông tin;
- Đường truyền mạng thiếu ổn định, trở ngại trong dạy trực tuyến của giáo viên
và việc học của học sinh;
- Ý thức học trực tuyến của học sinh chưa cao.
II. Mục tiêu
1. Thực hiện dạy học theo mức độ cần đạt của Chương trình GDPT và hướng dẫn
điều chỉnh các môn học theo Phụ lục II, III tại Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH;
2. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số
16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và Công văn số
2669/SGDĐT-GDTrH.GDTX ngày 20/9/2021 của Sở GD&ĐT;
3. Phải có sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và có sự tương tác giữa giáo viên
và học sinh trong dạy học trực tuyến.
III. Nội dung thực hiện
1. Áp dụng việc điều chỉnh nội dung dạy học trong năm học 2021-2022 theo
Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GD&ĐT;
2. Tổ trưởng chuyên môn rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch giáo dục của tổ
chuyên môn, kế hoạch giáo dục của giáo viên;
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3. Giáo viên thực hiện theo hướng dẫn của tổ trưởng và đúng thời gian quy định.
4. Không kiểm tra, đánh giá định kì đối với những nội dung hướng dẫn học sinh
tự đọc, tự học, tự làm, tự hoàn thiện, không yêu cầu; những nội dung yêu cầu học sinh
thực hành, thí nghiệm.
IV. Tổ chức thực hiện
- BGH xây dựng và triển khai kế hoạch đến các tổ trưởng chuyên môn;
- Tổ trưởng tiếp nhận và xây dựng kế hoạch; chỉ đạo giáo viên xây dựng, thực
hiện từ ngày 22-24/9/2021;
- Giáo viên hoàn thành xây dựng kế hoạch dạy học ngày 25/9/2021;
- Tổ trưởng ký duyệt kế hoạch ngày 26/9/2021;
- Thực hiện chương trình điều chỉnh và giảng dạy từ ngày 27/9/2021.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình GDPT ứng phó với dịch Covid-19
năm học 2021-2022 của trường THPT Xuân Tô. Đề nghị Phó Hiệu trưởng, TTCM,
GVBM thực hiện nghiêm túc./.
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- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG
Người ký: TRƯỜNG
TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG XUÂN TÔ
Email:
Thptxuanto.tinhbien@an
giang.gov.vn
Cơ quan: SỞ GIÁO
DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Thời gian ký: 21.09.2021
03:48:50 +07:00

Nguyễn Thế Phương

2

