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KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN 

Căn cứ văn bản số 2754/GDĐT-TrH ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh về tập trung các công tác chuẩn bị cho năm học 2021-2022; 

Căn cứ thông tư 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 03 năm 2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ 

thông và cơ sở giáo dục thờng xuyên; 

Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với 

giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ văn bản số 2310/SGDĐT-GDTrH ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo duc 

và Đào tạo Tp Hồ Chí Minh về việc thực hiện kế hoạch giáo dục 

nhà trường khi dạy học trực tuyến. 

Căn cứ Kế hoạch giáo dục năm 2021,  Kế hoạch dạy học 02 buổi/ngày số 168/KH-

THPTTĐ ngày 23 tháng 8 năm 2021 của trường THPT Thanh Đa năm học 2021-2022; 

Căn cứ tình hình thực tế của trường THPT Thanh Đa; 

Trường THPT Thanh Đa xây dựng Kế hoạch dạy học trực tuyến để thực hiện Kế 

hoạch giáo dục năm học 2021  2022. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm thực hiện kế hoạch thực hiện chương trình năm học 2021-2022, theo Quyết định 

kế hoạch thời gian năm học của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Hỗ trợ hoặc thay thế dạy học trực tiếp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà 

trường. 

Tổ chức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp trong thời gian học sinh không 

thể đến trường để học tập vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và phù hợp với điều kiện thực 

tiễn của nhà trường. Đảm bảo tiến độ thực hiện chương trình trong thời gian học sinh tạm 

dừng việc học trực tiếp tại trường; đảm bảo không dạy dồn dập nhiều kiến thức khi học sinh 

trở lại trường học trực tiếp; đánh giá được phẩm chất, năng lực học sinh. 

Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành giáo dục; tăng cường sử dụng công nghệ thông 

tin, phương tiện thông tin và internet trong dạy và học; phát triển năng lực hướng dẫn tự 

học, tự đào tạo của giáo viên và khả năng tự học của học sinh.  

Mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh, tạo điều kiện để học sinh được học ở 

mọi nơi, mọi lúc. 



2 

 

 

 

2. Yêu cầu 

Xây dựng bài giảng, chủ đề dạy học trực tuyến theo kế hoạch thực hiện chương trình. 

Nội dung dạy học trực tuyến đáp ứng mức độ cần đạt hoặc yêu cầu cần đạt được của 

chương trình giáo dục phổ thông; đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và kiểm tra, đánh giá 

được năng lực học sinh. Bài giảng, chủ đề dạy học trực tuyến phải được thầy cô trong cùng 

tổ chuyên môn xây dựng và thực hiện cùng một nền tảng dạy học, hệ thống công nghệ thông 

tin của nhà trường. 

Hoạt động dạy học trực tuyến được thực hiện theo các chủ đề và được xây dựng trên 

cơ sở chương trình giáo dục phổ thông. Chuyên đề dạy học trực tuyến đảm bảo sự tương tác 

giữa giáo viên với người học, người học với người học và giáo viên giám sát được toàn bộ 

quá trình học tập này.  

Xây dựng các phương án đảm bảo tất cả các học sinh đều được tham gia học tập, hoàn 

thành chương trình theo tiến độ; đảm bảo tính nhân văn trong giáo dục. 

Đảm bảo các nguồn học liệu tham khảo trong quá trình hạy học phải chính thống, có 

nguồn gốc tin cậy, trích nguồn tham khảo rõ ràng về bản quyền. 

Thống nhất một nền tảng dạy học trực tuyến chung, đảm bảo công tác dạy học, kiểm 

tra, giám sát và quản lý, lưu trữ. 

II. NỘI DUNG 

1. Hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến và hạ tầng công nghệ thông tin 

- Căn cứ Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT, nhà trường chọn hệ thống K12online của 

Viettel xây dựng và phát triển để thực hiện việc quản lý, tổ chức dạy học trực tuyến thống 

nhất trong nhà trường. Mỗi giáo viên và học sinh đều có tài khoản riêng, do nhà trường 

quản lý phối hợp với Viettel.  

- Tài khoản của học sinh và giáo viên được xác định theo mã số định danh cá nhân của 

học sinh và giáo viên được cấp từ cơ sở dữ liệu ngành giáo dục thành phố.  

- Nhà trường gửi các file và clip hướng dẫn sử dụng K12online cho giáo viên và học 

sinh và được đăng trên website của trường. Tài khoản và mật khẩu của giáo viên sẽ được 

gửi đến email cá nhân giáo viên, tài khoản và mật khẩu của học sinh sẽ được gửi đến học 

sinh thông qua các hướng dẫn (được thông báo trên website). 

- Nhà trường tổ chức tập huấn trực tuyến cho giáo viên sử dụng K12online. Tập huấn 

cho học sinh sẽ được thực hiện trong thông báo riêng (dự kiến từ 26/8-5/9). 

2. Môn dạy học và nội dung: 

Các môn tổ chức dạy học trực tuyến: Tất cả các môn trong chương trình phổ thông 

hiện hành gồm Toán, Vật Lý, Hoá học, Tin học, Sinh, Công nghệ, Sử, Địa lí, Ngữ văn, 

Tiếng Anh, GDCD, Thể dục, QPAN, Nghề tin học (lớp 11). 

Nội dung học trực tuyến: Thực hiện theo kế hoạch giảng dạy HK1, bắt đầu từ tuần 1-

HK1 (từ 06/9/2021) và kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. 

Thời khoá biểu, số tiết dạy học:   
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-Dạy đầy đủ tiết chuẩn theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 

2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông và tiết tự chọn 

theo quyết định tiết dạy năm học 2021-2022 của hiệu trưởng trường THPT Thanh Đa. 

- Dạy đủ tiết nghề theo kế hoạch dạy nghề cho lớp 11 (3 tiết/tuần).  

- Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp (NGLL), hoạt động hướng nghiệp (HĐHN) tuỳ 

theo tình hình cụ thể sẽ tổ chức xen kẽ trong thời khoá biểu và theo kế hoạch hoạt động NGLL, 

HĐHN với hình thức trực tuyến. 

- Các hoạt động buổi 2 (kể cả tiết buổi 2) và hoạt động giáo dục khác, các chương trình 

nhà trường (dạy học tiếng anh với người nước ngoài) sẽ được tổ chức tuỳ theo tình hình thực 

tiễn dịch bệnh Covid-19 và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. 

3. Yêu cầu đối với tổ/nhóm chuyên môn-giáo viên khi tổ chức triển khai bài 

giảng, dạy học trực tuyến 

a) Đối  với tổ/nhóm chuyên môn: 

- Xây dựng kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục của môn học, hoạt động giáo dục 

theo hướng linh động, tin gọn theo chương trình thành các chủ đề phù hợp với các chủ đề 

tương ứng trong chương trình, tạo thuận lợi cho giáo viên thiết kế tiến trình dạy học thành 

các nhiệm vụ học tập của học sinh theo phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực để thực 

hiện dạy học trực tuyến. Các môn học có tiết thực hành: ưu tiên sắp xếp lại kế hoạch giảng 

dạy theo chủ đề, bài dạy lý thuyết trước, thực hành để sau (cuối học kỳ, hoặc cuối năm học). 

- Phân công giáo viên xây dựng chủ đề dạy học trực tuyến. Chuyên đề, chủ đề dạy học 

trực tuyến phải được thầy cô trong cùng tổ bộ môn xây dựng, theo chuẩn kiến thức và kỹ 

năng của chương trình giáo dục phổ thông theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

- Thảo luận và thống nhất kế hoạch nội dung bài dạy cho khối, nhóm chuyên môn, 

phương án hỗ trợ tất cả học sinh tiếp cận được quá trình học tập trực tuyến. 

- Lập kế hoạch kiểm tra, đánh giá học sinh học tập trực tuyến, nên có kế hoạch theo 

quá trình, có tiêu chí rõ ràng. Tổ thống nhất phương án tổ chức (dự kiến) kiểm tra định kỳ 

trực tuyến (trong trường hợp bất khả kháng khi không thể thực hiện tại lớp) để hoàn thành 

kiểm tra đánh giá học sinh theo Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

- Thống nhất lựa chọn học liệu bao gồm sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, 

câu h i, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; bảo 

đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh theo từng cấp học, phù hợp 

với truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Học liệu dạy 

học trực tuyến sử dụng trong nhà trường phải được tổ chuyên môn thông qua và được hiệu 

trưởng phê duyệt. 

 

b) Đối  với giáo viên: 

- Báo giảng và thực hiện tiết dạy theo thời khóa biểu, đảm bảo lưu trữ bài giảng, quản 

lý dữ liệu dạy học trực tuyến theo quy định.  
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- Giáo viên sử dụng chuyên đề, chủ đề, thống nhất mà tổ xây dựng để tổ chức hoạt 

động dạy và học cho học sinh. Giáo viên bộ môn quản lý, giám sát, theo dõi quá trình học 

tập của học sinh lớp mình phụ trách.  

 - Giáo viên xây dựng và lựa chọn học liệu, lựa chọn hình thức triển khai nội dung bài 

giảng đến lớp, tổ chức các hoạt động cho học sinh theo hướng xây dựng quá trình học tập, 

nâng cao hoạt động tự học của học sinh gồm: giao nhiệm vụ học tập cho học sinh (nhóm, cá 

nhân), trao đổi giữa học sinh với nhau, giữa giáo viên với học sinh, kiểm tra đánh giá mức 

độ nắm kiến thức, hoàn thành nhiệm vụ học tập.   

- Giáo viên tổ chức các hoạt động học cho học sinh bao gồm: thực hiện nhiệm vụ học 

tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với nhau và giữa học sinh với giáo viên; xây dựng 

công cụ, cách thức kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức sau mỗi hoạt động 

học/bài học/khóa học; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy 

các bài học tiếp theo trong chương trình. Hoàn thành các điểm đánh giá thường xuyên theo 

kế hoạch cá nhân, điểm đánh giá giữa kỳ theo kế hoạch của tổ, điểm đánh giá cuối kỳ theo 

kế hoạch tổ và kế hoạch kiểm tra cuối kỳ của nhà trường.  

Cách tổ chức dạy học theo tiết học: 

+ Cách 1: Giáo viên (GV) trong tổ tự chuẩn bị, soạn bài giảng thông qua tổ trưởng 

chuyên môn (TTCM) duyệt; giảng và tương tác trực tiếp với học sinh của lớp phụ trách theo 

khung thời giờ thời khoá biểu của nhà trường. 

 + Cách 2: Tổ, nhóm chuyên môn soạn bài giảng chung, quay clip/video, gửi TTCM 

duyệt, TTCM gửi bài duyệt, clip duyệt cho PHTCM. Lưu ý nội dung, chất lượng hình ảnh, 

âm thanh, thông tin nguồn tham khảo (theo quy định về sở hữu trí tuệ, bản quyền). GVBM 

sử dụng clip chung và tương tác với lớp dạy theo đúng khung giờ thời khoá biểu của nhà 

trường. Việc lấy tài khoản Youtube riêng của trường sẽ được hiệu trưởng phân công nhân 

viên phụ trách, clip youtube bài giảng chung này sẽ được phổ biến trên tài khoản Youtube 

của nhà trường. Tổ, nhóm chuyên môn nên sử dụng hạ tầng thiết bị, phương tiện kỹ thuật đã 

được nhà trường trang bị để thực hiện quay clip. Nhân viên thiết bị, công nghệ thông tin, 

giáo viên được phân công sẽ hỗ trợ khi cần. GVBM sử dụng clip chung do tổ thực hiện để 

thực hiện tiết dạy, tương tác giải thích và tổ chức hoạt động cho học sinh. 

4. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

Trong quá trình dạy học trực tuyến, GVBM trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực 

hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học 

K12online bằng các hình thức phù hợp (có kế hoạch được duyệt) đảm bảo công bằng, khách 

quan, trung thực. Kết quả kiểm tra, đánh giá được sử dụng cho các điểm đánh giá thường 

xuyên theo kế hoạch kiểm tra của giáo viên đảm bảo thực hiện TT26/2020/TT-BGDĐT.  

Học sinh sẽ được hướng dẫn ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức khi đi học trực tiếp trở 

lại; thực hiện bài kiểm tra, đánh gía định kỳ theo quy định thực hiện tại lớp (chỉ thực hiện 

trực tuyến trong trường hợp bất khả kháng không thể kiểm tra trực tiếp tại lớp- sử dụng 

phương án kiểm tra trực tuyến).  

5. Công tác quản lý, tính tiết 

Tính tiết nghĩa vụ như quy định dạy học trực tiếp. 
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Thực hiện giảng dạy theo tiết trong thời khoá biểu thống nhất toàn trường do hiệu 

trưởng phê duyệt. Các tiết dạy đều thực hiện trên hệ thống K12online theo khung thời gian 

quy định của thời khoá biểu. Các thông tin, dữ liệu về giảng dạy của giáo viên và quá trình 

tham gia học tập của học sinh được hệ thống ghi nhận sẽ được hiệu trưởng phân công ban 

giám hiệu phụ trách, giám sát, thống kê, tổng hợp. 

Giáo viên bộ môn dạy theo thời khoá biểu, tính tiết nghĩa vụ theo tiết trong thời khoá 

biểu và quyết định phân tiết học năm học 2021-2022. 

Giáo viên chủ nhiệm thực hiện thông tin, quản lý nhóm lớp học sinh; nắm tình hình, 

liên lạc và trao đổi với phụ huynh học sinh,…thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên chủ 

nhiệm theo quy định; tính tiết nghĩa vụ theo quy định tiết kiêm nhiệm với giáo viên chủ 

nhiệm.   

Các công tác kiêm nhiệm theo phân công của hiệu trưởng, thực hiện đầy đủ công tác 

kiêm nhiệm theo quy định; được tính tiết kiêm nhiệm vào tiết nghĩa vụ.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban lãnh đạo nhà trường ( Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức lấy ý kiến hội đồng trường; tổ chức triển khai, phân 

công thực hiện.  

- Thông tin đến học sinh, phụ huynh học sinh về việc tổ chức dạy học trực tuyến do 

tình hình dịch Covid-19. Xây dựng kế hoạch hướng dẫn học sinh sử dụng hệ thống 

K12online trước khi học theo thời khoá biểu. 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật; phân công nhân viên, giáo viên hỗ trợ dạy 

học trực tuyến, quay video bài giảng. 

- Triển khai kế hoạch đến toàn bộ giáo viên, nhân viên của trường. 

- Phân công các bộ phận phụ trách xếp lịch học, thông tin hàng tuần và các thông tin 

liên quan dạy học trực tuyến kịp thời. Đảm bảo cơ sở vật chất, hỗ trợ thiết bị, phương tiện 

dạy học khi được GVBM hay tổ chuyên môn đề xuất. 

- Thông tin kịp thời, lịch học, bài học trực tuyến đến học sinh, phụ huynh học sinh 

thông qua website trường, tin nhắn điện tử, lớp học trực tuyến, GVCN,… 

- Lập phương án quản lý việc học của học sinh và dạy học trực tuyến của giáo viên và 

học sinh; thống kê, báo cáo, lưu trữ hồ sơ học tập, giảng dạy trực tuyến,…đúng quy định. 

- Phân công phụ trách việc ghi nhận, điểm danh tình hình học tập (và các thông tin báo 

cáo đột xuất) của học sinh và giảng dạy của giáo viên các khối lớp 

- Lập phương án chuyển nội dung học tập và các yêu cầu đến những học sinh không có 

điều kiện học tập trực tuyến.  Lập phương án phụ đạo, bổ sung kiến thức sau khi học sinh đi 

học lại trực tiếp. 

- Tổ chức báo cáo, lưu trữ hồ sơ dạy học trực tuyến. 

2. Đối với tổ chuyên môn(TCM):  

a. Tổ trưởng chuyên môn(TTCM): Tổ chức họp tổ: 

- Triển khai kế hoạch dạy học trực tuyến của trường đến toàn thể giáo viên của tổ. 

Chịu trách nhiệm chính về chuyên môn và tiến độ thực hiện kế hoạch. 
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- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến đảm bảo thực hiện chương trình, kế hoạch 

giảng dạy chung của tổ, kế hoạch kiểm tra đánh giá của tổ (cụ thể đối với các điểm đánh giá 

thường xuyên).  

- Duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung bài học, chủ đề. Quản lý, nắm bắt tình hình 

thực hiện dạy học trực tuyến của thành viên trong tổ. Phản ánh kịp thời những khó khăn, 

vướng mắc đến lãnh đạo nhà trường; thực hiện báo cáo, thống kê khi được yêu cầu. 

- Nhà trường khuyến khích Tổ, nhóm chuyên môn soạn bài giảng chung hoặc quay 

video/clip dùng chung cho các lớp để thống nhất toàn khối: 

+ Bài giảng nhẹ nhàng, trọng tâm, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng bộ môn, thời 

lượng một video cho 01 tiết dạy nên dự tính từ 15-20 phút, thời lượng còn lại để tổ chức các 

hoạt động, giao nhiệm vụ, tương tác, trả lời, hướng dẫn học sinh học tập. Không tạo áp lực 

với học sinh, phụ huynh trong quá trình triển khai dạy học trực tuyến. 

+ Soạn giáo án và bài giảng đảm bảo nội dung theo công văn 3280/BGDĐT-GDTrH 

ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ giáo dục và đào tạo về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh 

nội dung dạy học cấp THCS, THPT. 

+ Khi thực hiện video, clip dạy: giáo viên cần chú ý đến ngôn phong, tác phong, trang 

phục chuẩn mực, sư phạm, phù hợp nghề giáo. 

+ Bài giảng dùng chung cho khối lớp của tuần này phải được góp ý, thẩm định, chỉnh 

sửa, duyệt bài, nếu thực hiện quay clip thì hoàn tất video bài giảng gửi về cho P.HTCM 

chậm nhất là tối thứ 7 của tuần ngay trước đó (theo kế hoạch giảng dạy). Ví dụ: video bài 

giảng chung của tuần thứ 6 phải đảm bảo được duyệt chậm nhất là tối thứ 7 của tuần thứ 5 

(theo KHGD). Trường hợp đặc biệt thì báo cáo với lãnh đạo trường để được hướng dẫn kịp 

thời.  

+ Tổ trưởng thống nhất với tổ hình thức cách giao bài, tương tác, quản lý học sinh 

trong khung thời gian dạy trực tuyến K12online (ngoài ra, giáo viên có thể trả lời thắc mắc 

của học sinh về bài học qua các phần mềm cá nhân dử dụng như Google Classroom, 

Facebook Mesenger, Zalo, Zoom, Skype,….), có phương án đánh giá sự tiếp thu của học 

sinh cụ thể.  

- TTCM thường xuyên trao đổi rút kinh nghiệm thực tế trong quá trình triển khai đến 

GVBM - HS, chỉnh sửa kế hoạch tổ và đề xuất tham mưu cho lãnh đạo trường kịp thời; báo 

cáo lãnh đạo về tiến độ thực hiện kế hoạch theo mẫu và khi có yêu cầu đột xuất. 

- Thống nhất trong toàn giáo viên tổ về cách thức đánh giá việc học tập bộ môn đối với 

học sinh:  

+ Căn cứ số điểm kiểm tra thường xuyên, kế hoạch kiểm tra đánh giá và số tiết dạy 

theo TKB thống nhất các hình thức kiểm tra, cách lấy điểm cho học sinh.  

+ Kế hoạch và cách đánh giá học sinh về dạy học trực tuyến. Thông báo trước cho HS 

biết kế hoạch kiểm tra. 

- Tổ ghi biên bản chi tiết, đầy đủ các nội dung, yêu cầu nêu trên, nộp 1 bản về hiệu 

trưởng để được phê duyệt. 

b.  Đối với giáo viên bộ môn(GVBM):  

- Thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy trực tuyến, theo thời khóa biểu của nhà trường, 

kế hoạch thực hiện chương trình của tổ chuyên môn;  
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- Lập kế hoạch kiểm tra, đánh giá thường xuyên và thực hiện kiểm tra, đánh giá học 

sinh theo kế hoạch. 

- Thực hiện tốt sự phân công, thống nhất trong tổ để kịp thời hạn tổ chức dạy học cho 

học sinh; không thực hiện rời rạc, thiếu đồng bộ; chịu trách nhiệm về việc chậm trễ làm 

ảnh hưởng đến kế hoạch của tổ và của trường. 

- Thông tin kịp thời với giáo viên chủ nhiệm, với lãnh đạo nhà trường về tình hình học 

tập của lớp giảng dạy; phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh(PHHS) để 

có phương án kịp thời cho học sinh tham gia học tập tốt nhất. Ghi nhận tất cả thông tin tiết 

học ( sẽ có mẫu như sổ đầu bài). 

3. Đối với giáo viên chủ nhiệm(GVCN) 

Thực hiện các hoạt động theo yêu cầu của nhà trường: khảo sát, nắm tình hình và điều 

kiện, trang thiết bị học tập qua internet, online của học sinh lớp chủ nhiệm. Trao đổi cụ thể 

tình về việc tạo điều kiện học tập trực tuyến cho học sinh, báo cáo kịp thời như cầu và hỗ 

trợ của nhà trường để đảm bảo học sinh tham gia học trực tuyến.  

GVCN tạo nhóm học sinh, nhóm PHHS của lớp chủ nhiệm để thông tin kịp thời các 

thông báo của nhà trường, thông báo về tình hình học tập của học sinh cho PHHS, có các 

giải pháp quản lý học sinh.  

Nắm tình hình của lớp chủ nhiệm thông qua GVBM, ban cán sự lớp để có căn cứ đánh 

giá hạnh kiểm học sinh sau này. Báo kết quả học tập trực tuyến cho PHHS. 

Theo dõi các thông tin của nhà trường nhằm phổ biến kế hoạch học tập cho phụ huynh 

và học sinh. Báo cáo tình hình học tập, chuyên cần cho PHHS được rõ. 

4. Đối với các nhân viên, công nghệ thông tin, thiết bị, phụ trách trang webite: 

Quản lý phần mềm dạy học trực tuyến, thống kê, báo cáo. Lưu ý việc lưu trữ, xử lý số 

liệu theo quy định. 

Hỗ trợ tổ chuyên môn, GVBM việc giao bài, lấy link bài học (dạng clip),...  

Thực hiện các việc khác liên quan khi được lãnh đạo nhà trường yêu cầu trong thời 

gian tổ chức dạy học trực tuyến. 

5. Đối với phụ huynh học sinh (PHHS) và học sinh 

Phụ huynh học sinh:  

- Tạo điều kiện về thiết bị học tập như máy tính, điện thoại, Internet và thời gian học 

tập cho các em…. Nắm rõ thời khóa biểu học trực tuyến, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, 

nhắc nhở con em trong quá trình học tập; giữ liên lạc với GVCN, GVBM để biết tình hình, 

thái độ học tập của các em; đảm bảo an toàn về thiết bị điện, phòng chống cháy nổ gây nguy 

hiểm trong lúc học sinh học tập trực tuyến. Thông báo kịp thời những khó khăn của gia đình 

và đề nghị hỗ trợ (trong khả năng của nhà trường) để tạo điều kiện cho học sinh học tập.  

- Phối hợp với nhà trường, giáo viên hướng dẫn học sinh hoàn thành nhiệm vụ và nộp 

sản phẩm học tập cho giáo viên để kiểm tra, đánh giá. 

Học sinh: 

- Tham gia đầy đủ các tiết học trực tuyến theo thời khóa biểu. Thực hiện đúng nội quy 

học sinh học trực tuyến. 



8 

 

 

 

- Phải hoàn thành nhiệm vụ học tập, làm bài tập, hoàn thành sản phẩm học tập và 

nhiệm vụ học tập, hoàn thành đầy đủ các bài đánh giá thường xuyên do GVBM quy định.  

- Phải có thái độ tích cực, nghiêm túc; tôn trọng thầy cô, phối hợp với giáo viên trong 

việc dạy học trực tuyến thay cho học trên lớp.  

- Thường xuyên theo dõi thông báo từ GVCN và thông báo trên website trường 

https://www.thptthanhda.edu.vn, group lớp,....  

Sau thời gian nghỉ do dịch bệnh, nhà trường sẽ tiến hành rà soát, đánh giá quá trình 

học tập trực tuyến của từng học sinh để hoàn thành kế hoạch giáo dục. 

6. Bộ phận giám thị, tổ văn phòng 

Thực hiện các nhiệm vụ được phân công, phối hợp để hoàn thành tốt kế hoạch.  

IV. DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC TỪ 23/8-6/9/2021 

STT Thời gian Tên công việc Người thực hiện 

1 23/8/2021 Họp BGH bàn các kế hoạch, công tác 

tổ chức, ổn định đầu năm 

BGH 

2 24/8/2021 -Họp TTCM triển khai các kế hoạch 

đầu năm. 

-Phân công GVCN, phân công chuyên 

môn, kiêm  nhiệm. 

- Các công tác chuẩn bị của tổ chuyên 

môn cho năm học mới, đặc biệt là việc 

dạy học trực tuyến. 

BGH, TTCM 

3 Từ 24/8-31/8 Hoàn tất cấp tài khoản K12online cho 

GV, CBQL 

Các tổ chuyên môn họp tổ, triển khai 

các văn bản, xây dựng các kế hoạch 

của tổ, các kế hoạch triển khai việc 

dạy học trực tuyến. Hoàn tất đề xuất 

phân công giảng dạy. 

Hướng dẫn học sinh sử dụng 

K12online 

BGH phối hợp Viettel 

 

Tổ chuyên môn, GVBM 

 

 

 

 

Bộ phận phụ trách theo 

quyết định (trên website) 

4 Ngày 

26/8/2021 

 

Tập huấn cho giáo viên sử dụng phần 

mềm dạy học K12online  

Nhân viên Viettel , 

Toàn thể CBQL, GV, NV 

CNTT, thiết bị. 

5 23/8-31/8 Hoàn tất tuyển sinh 10  

Hoàn tất biên chế, tổ chức lớp học, 

BGH, TTCM 
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PCGD. 

 Xếp lịch sinh hoạt trực tuyến cho tuần 

từ 1/9-5/9/2021 

6 1/9-5/9 GVCN, GVBM sinh hoạt trực tuyến 

với lớp giảng dạy qua K12online để 

phổ biến nội quy, quy chế, quy định,... 

liên quan việc học tập, kiểm tra đánh 

giá của học sinh (dự kiến) 

Tổ chuyên môn chuẩn bị bài giảng cho 

tuần đầu tiên dạy online 

GVCN, GVBM, HS 

 

 

 

 

 

GVBM 

7 Từ 6/9/2021 Dạy học theo TKB chương trình học 

kỳ 1-tuần 1 năm học 2021-2022 

GV, HS toàn trường 

Trên đây là Kế hoạch dạy học trực tuyến chương trình học kì 1(do dịch Covid-19) năm 

học 2021  2022 của trường THPT Thanh Đa cho đến khi có thông báo mới. Đề nghị các bộ 

phân liên quan nghiêm túc thực hiện kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó 

khăn, vướng mắc liên hệ trực tiếp lãnh đạo trường để được hướng dẫn. Kế hoạch này có thể 

được điều chỉnh trong quá trình thực hiện để phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường ./. 

Nơi nhận: 

- Phòng GDTrH ( để báo cáo); 

- Các P.HT (triển khai,thực hiện); 

- TTCM, GV, HS (triển khai,thực hiện); 

- CNTT (thực hiện);  

- TTVP (thực hiện); 

- Lưu:VT(1). 

 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

( đã ký) 

 

Lê Hữu Hân 
 

 

 


