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Ea Kar, ngày 22 tháng 8 năm 2021         

 

 

THÔNG BÁO 

 

Thực hiện kết luận số 522/TBKL-PGDĐT, ngày 19 tháng 8 năm 2021, thông báo kết 

luận của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Ea Kar tại cuộc họp chuẩn bị tổ chức Khai giảng 

năm học 2021 - 2022 (phiên họp trực tuyến). 

Trường THCS Nguyễn Khuyến thông báo đến CB, GV, NV, HS và toàn thể Phụ huynh 

học sinh nhà trường một số nội dung công việc chuẩn bị cho năm học 2021-2022 như sau: 

1. Từ ngày 25/8/2021 đến ngày 31/8/2021 

- Tổ chức lao động dọn vệ sinh trường, lớp (do CB, GV, NV nhà trường đảm nhiệm). 

Đ/c Nguyễn Thị Tâm (CB Y tế học đường) chủ động liên hệ với Trạm y tế thị trấn Ea Kar 

phun thuốc khử khuẩn trước khi học sinh, giáo viên tựu trường. Bố trí tại cổng trường bàn để 

nước rửa tay, máy đo thân nhiệt; kích hoạt hệ thống nước rửa tay, xà bông rửa tay. 

- Tích cực tuyên truyền và quán triệt nghiêm việc thực hiện thông điệp “5K” đối với 

tất cả CB, GV, NV, HS, Phụ huynh học sinh khi đến trường học (Khẩu trang – Khử khuẩn – 

Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế). Đ/c Nguyễn Thị Tâm cán bộ Y tế học đường 

xây dựng kế hoạch theo dõi y tế, ghi chép nhật ký theo quy định (theo mẫu chung). 

- Đ/c Nguyễn Tuấn Hiếu, đ/c Nguyễn Sỹ Hòa, đ/c Nguyễn Thị Tuyết chịu trách nhiệm 

kiểm tra lại toàn bộ CSVC, thiết bị dạy học. Tham mưu với Hiệu trưởng công tác tu sửa, bổ 

sung CSVC, trang thiết bị dạy học, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho năm học mới 2021-

2022.  

 Đối với công tác chuyên môn  

 - Xây dựng kế hoạch và lên lịch tổ chức thi lại, xét lên lớp (ở lại) sau khi thi lại. Ổn 

định biên chế lớp/học sinh; hoàn thành xây dựng KHGD năm học 2021-2022, định mức lao 

động, xếp TKB (hoàn thành trước ngày 31/8/2021).  

- Xây dựng kịch bản dạy học khi giãn cách và cách ly xã hội: Gồm dạy học trực tuyến, 

Tự học... 

2. Tổ chức đón học sinh tựu trường và khai giảng năm học 2021-2022 

- Tựu trường vào ngày 01/9/2021; 

- Khai giảng vào ngày 05/9/2021 (từ 07giờ 30 phút), hình thức khai giảng: Dự kiến 

hình thức: Trực tuyến tại lớp học.  
 

Trên đây là một số nội dung công việc thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân 

viên, học sinh và PHHS trường THCS Nguyễn Khuyến để triển khai thực hiện chuẩn bị cho 

năm học 2021-2022. CB, GV, NV trường thường xuyên theo dõi thông báo trên nhóm Zalo 

– THCS Nguyễn Khuyến để biết và thực hiện công việc hằng ngày của nhà trường. 

HIỆU TRƯỞNG 

Chuẩn bị cho ngày Tựu trường 

và Khai giảng năm học 2021-

2022 


