UBND HUYỆN TUY PHƯỚC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 671 /PGDĐT

Tuy Phước, ngày 01 tháng 11 năm 2021

Về việc tổ chức dạy học đối với trường
có học sinh và giáo viên liên qua đến các
trường hợp F0, F1…năm học 2021-2022

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Kính gửi:
- Hiệu trưởng Trường THCS Phước Hiệp;
- Hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 Phước Hiệp;
- Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 Phước Thắng.
Căn cứ Công văn số 614/PGDĐT ngày 14/10/2021 c a Phòng Giáo d c và
Đào tạo (GDĐT) Tuy Phước về việc hướng dẫn dạy bù đối với các trường THCS
học kỳ I năm học 2021-2022;
Căn cứ Công văn số 622/PGDĐT ngày 18/10/2021 c a Phòng GDĐT Tuy
Phước về việc hướng dẫn dạy bù học kỳ I năm học 2021-2022 đối với cấp tiểu
học;
Căn cứ Công văn số 665/PGDĐT ngày 28/10/2021 c a Phòng GDĐT Tuy
Phước về việc tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh trong điều kiện phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 đối với giáo d c tiểu học năm học 2021-2022;
Căn cứ Kế hoạch số 239/PGDĐT ngày 29/10/2021 c a Phòng GDĐT Tuy
Phước kế hoạch tổ chức dạy học đảm bảo thích ứng với tình hình COVID-19 trên
địa bàn huyện Tuy Phước;
Căn cứ tình hình thực tế c a các đơn vị, Phòng GDĐT Tuy Phước hướng
dẫn các đơn vị có học sinh và giáo viên liên qua đến các trường hợp F0, F1…thực
hiện tổ chức dạy học c thể như sau:
1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy bù phù hợp với thời gian thực tế bị
chậm so với tiến độ. Đối với các đơn vị tiếp t c nghỉ từ ngày 01/11/2021 đến
ngày 07/11/2021 xây dựng kế hoạch dạy bù linh hoạt theo tình hình thực tế c a
mỗi đơn vị.
2. Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện đơn vị;
thành lập nhóm, tổ theo khối lớp/môn; xây dựng thời khóa biểu; phân công đội
ngũ thiết kế bài giảng, lựa chọn và thẩm định học liệu sử d ng trong dạy học trực
tuyến theo khối lớp/môn học.
3. Xây dựng phương thức tổ chức dạy học theo các cấp độ phù hợp với
thực tế c a đơn vị.
4. Đối với những lớp có học sinh và giáo viên có liên quan đến các trường
hợp F0, F1… nhà trường ch động xây dựng phương án tổ chức dạy học trực
tuyến, đồng thời phối hợp với ph huynh HS, tổ chức hướng dẫn HS học tập các
nội dung cơ bản, trọng tâm c a một số môn học dưới sự theo dõi, giúp đỡ c a
giáo viên bộ môn, giáo viên ch nhiệm lớp (thông qua tài liệu hướng dẫn).

2

Trên đây là hướng dẫn các đơn vị có học sinh và giáo viên liên qua đến các
trường hợp F0, F1…thực hiện tổ chức dạy học năm học 2021-2022. Phòng
GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị (nêu trên) tổ chức thực hiện nghiêm túc.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Phòng
GDĐT để Phòng biết và chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND các xã có liên quan (p/h);
- LĐ Phòng GDĐT (để BC);
- Lưu: VT, TH, THCS.
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