
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂKLĂK  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

            Số: 10 /KH- LHP                                   Krông Pắc, ngày 25 tháng 9 năm 2021 

 

THÔNG BÁO DẠY HỌC 

TỪ NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 2021 

  Thực hiện Công văn số 2359/UBND-GDĐT ngày 24 tháng 9 năm 2021 của 

UBND Huyện Krông Pắc về việc giảng dạy và học tập trong điều kiện dịch bệnh Covid-

19 

   Thực hiện Công văn số 1266/SGDDT-VPngày 26 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Đăk Lăk về việc thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022  

Trường THPT Lê Hồng Phong thống nhất kế hoạch chỉ đạo đưa học sinh trở lại 

trường học tập như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

Đảm bảo chất lượng dạy và học 

Yêu cầu thực hiện đúng kế hoạch dạy học, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 

2. Thời gian học trực tiếp tại trường: Từ ngày 27/9/2021 

3. Hình thức tổ chức dạy học  

Phân chia học sinh thành 2 buổi: 

- Buổi sáng 16 lớp gồm có: học sinh khối 12 và học sinh lớp 

10A1,10A2,10A3,10A4,10A5. 

- Buổi chiều 15 lớp gồm: học sinh khối 11 và học sinh 5 lớp 10 gồm 10A6, 

10A7, 10A8, 10A9, 10A10 

4. Chuẩn bị các điều kiện trước khi học sinh đến trường 

- Phun thuốc khử khuẩn toàn bộ phòng học, phòng làm việc và khu vực 

khuôn viên nhà trường 

- Vệ sinh phòng học, phòng làm việc 

- Chuẩn bị nước sát khuẩn, thiết bị đo thân nhiệt, xà phòng rửa tay, thuôc 

cloramin B để lau cửa, bàn ghế học sinh và phòng làm việc 

- Cán bộ y tế nhà trường xây dựng kế hoạch, kịch bản để phòng chống dịch 

bệnh khi học sinh đi học trở lại 

5. Khi học sinh đi học 

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh phải đo thân nhiệt trước khi đến 

trường. Nếu có biểu hiện sốt, ho thì nghỉ học và liên hệ với cơ sở y tế gần nhất 

để được hướng dẫn 

-  Nhân viên y tế, nhân viên văn phòng, Ban nề nếp và lực lượng cờ đỏ đo 

thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp, quy định học sinh các khối vào lớp 

không trùng nhau và thời gian ra về cũng không trùng nhau (bố trí lệch giờ 

nhằm đảm bảo dãn cách) 



- Tất cả học sinh phải đeo khẩu trang từ nhà đến trường và từ trường về 

nhà, thưc hiện nghiêm túc “5 K” theo quy định của Bộ Y tế 

6. Ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể chỉ đạo và thực hiện 

- Ban Giám hiệu chỉ đạo các bộ phận thực hiện nghiêm túc công tác phòng 

dịch 

- Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, cơ sở vật chất xây dựng kế hoạch 

cụ thể chỉ đạo các bộ phận liên quan để thực hiện 

- Ban chấp hành công đoàn tham gia động viên khuyến khích công đoàn 

viên thực hiện nghiêm túc các quy định khi tổ chức dạy học trực tiếp 

- Bộ phận y tế xây dựng kế hoạch triển khai phòng chống dịch bệnh, theo 

dõi sức khỏe cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh 

- Giáo viên chủ nhiệm theo dõi, kiểm tra báo cáo cụ thể tình hình sức khỏe 

học sinh trước khi đến trường và hàng ngày theo kế hoạch của bộ phận y tế  

Trên đây là kế hoạch chỉ đạo đảm bảo điều kiện để học sinh đến trường 

 

 Nơi nhân      HIỆU TRƯỞNG 

- CBGVNV, Học sinh (thực hiện)  

- Lưu VT 

                    

 

 

 Nguyễn Hữu Cho 
 

 
 


