UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG THCS QUANG LÔC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 62 / HD-THCSQL

Quang Lộc, ngày 28 tháng 8 năm 2021

V/v hướng dẫn tổ chức ngày tựu trường
và khai giảng năm học 2021-2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Các tổ chuyên môn và văn phòng, các GVCN,
GV bộ môn và nhân viên
Thực hiện Kế hoạch 1581/KH –SGDĐT ngày 20/08/2021 của Sở GDĐT Hà
tỉnh về việc triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 -2022 ; Kế
hoạch phòng Giáo dục và Đào tạo ngày 25 tháng 8 năm 2021 hướng dẫn các
trường THCS triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm .
Thực hiện CV 3580/CV –UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 26/08/2021 của UBND
tỉnh Hà tỉnh về việc tựu trường, khai giảng và dạy học năm học 2021 -2022
Trường THCS Quang Lộc hướng dẫn Các tổ chuyên môn và văn phòng, các
GVCN, GV bộ môn và nhân viên triển khai một số việc như sau
1. Tổ chức tựu trường
Tựu trường:
- Hình thức: Tựu trường không tập trung ( trực tuyến).
- Thời gian: lúc 8h ngày 01/09/2021
- Cách làm:
+ Nhà trường thông báo qua loa truyền thanh của địa phương đối với khối
6 và qua Smas đối với khối 7,8,9 những thông tin cần thiết về ngày tựu
trường, khai giảng và những điều kiện cần thiết cho năm học mới. Đồng thời
nhờ giáo viên Tiểu học và giáo viên địa phương kết nối với học sinh lớp 6.
Khối 789 thêm giáo viên chủ nhiệm mới vào nhóm zalo bàn giao từ lớp cũ.
Qua kênh thông tin cung cấp GVCN, GVBM kèm số điện thoại.
+ Phó hiệu trưởng và GVCN khối 6: phối hợp với trường Tiểu học thông
báo cho phụ huynh khối 6 danh sách học sinh theo lớp, giáo viên chủ nhiệm,
giáo viên giảng dạy các môn học, và hướng dẫn học sinh (phụ huynh) chuẩn
bị những điều kiện cần thiết cho năm học mới.
+ Giao giáo viên chủ nhiệm khối 7,8,9 bằng hình thức trực tuyến, qua các
trang mạng xã hội, qua phụ huynh hoặc trực tiếp qua một số học sinh thông
báo đến tận lớp mình được phân công chủ nhiệm để thông báo cho học sinh
(danh sách học sinh theo lớp, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên giảng dạy các

môn học, và hướng dẫn học sinh (phụ huynh) chuẩn bị những điều kiện cần
thiết cho năm học mới.
2. Khai Giảng năm học mới: ngày 05/9/2021.
- Hình thức: trực tuyến ( chỉ tổ chức ngắn gọn phần lễ, phần hội không tổ
chức).
- Thời gian: 8h ngày 05/9/2021.
- Thành phần: BGH, Công đoàn, TPT Đội, TTCM, TPCM, GVCN ( 21
người tham gia khai giảng) và hành chính (công tác hành chính) ; đại
diện 1 lãnh đạo địa phương, đại diện Ban đại diện CMHS: 1 người.
- Nội dung Lễ khai giảng trực tuyến được tổ chức như sau:
Phần “Lễ” được tổ chức gồm.
- Ổn định tổ chức.
- Tổ chức nghi lễ chào cờ, Quốc ca hát toàn trường, đội ca.
- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu. Đọc thư của Chủ tịch Nước.
- Diễn văn khai giảng năm học mới của Hiệu trưởng. Đánh trống khai
trường.
- Bế mạc phần lễ.
Phần „„Hội‟‟: Không tổ chức.
- Học sinh toàn theo dõi qua ID 5633004627, MK 123456
Yêu cầu các Các tổ chuyên môn và văn phòng, các GVCN, GV bộ môn và
nhân viên nghiêm túc thực hiện.
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG
-PHT;
-Như kính gửi;
-Lưu: VT.
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