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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động chào năm học mới 2020 - 2021  

và tổ chức dạy học qua Internet  
 

 

Thực hiện Công văn số 2234/SGDĐT-CTrTT ngày 28/8/2020 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo (GD ĐT) về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020-

2021, Trường Trung học phổ thông (THPT) Phan Châu Trinh xây dựng kế 

hoạch triển khai các hoạt động chào năm học mới gồm các nội dung sau: 

I. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM “ĐÀ 

NẴNG – CHÀO NĂM HỌC MỚI”  

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình 

Đà Nẵng thực hiện Chương trình Tọa đàm “Đà Nẵng - Chào năm học mới”. 

1. Nội dung 

- Phản ánh công tác triển khai năm học mới 2020 - 2021 tại các trường học, 

địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo 

dục; của phụ huynh và học sinh thành phố trong năm học mới. 

- Trao đổi cùng lãnh đạo ngành giáo dục thành phố về công tác chuẩn bị cho 

năm học mới. 

- Truyền tải thông điệp của lãnh đạo thành phố gửi cán bộ, giáo viên, nhân 

viên ngành giáo dục và phụ huynh, học sinh thành phố. 

2. Thời gian phát sóng 

 - 07h00 ngày 05/9/2020 trên kênh DanangTV1 và DanangTV2, Đài Phát 

thanh - Truyền hình Đà Nẵng. 

- Phát lại cùng ngày lúc 14h30 trên kênh DanangTV1 và 15h00 trên kênh 

DanangTV2, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG 

 1. Hoạt động Chào năm học mới 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng, thực hiện Công 

văn số 2234/SGDĐT-CTrTT ngày 28/8/2020 của Sở GDĐT về việc triển khai 
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một số hoạt động đầu năm học 2020-2021, chương trình chào năm học mới của 

nhà trường như sau:  

a) Thời gian: Từ 07h30 ngày 05/9/2020.  

b) Nội dung: Thông qua website của trường: http://pct.edu.vn và Fanpage: 

https://www.facebook.com/doanpct  để truyền tải đến tất cả học sinh, phụ huynh 

và CBGVNV toàn trường: 

- Giới thiệu thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi 

ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021. 

- Giới thiệu thư của Lãnh đạo thành phố gửi đội ngũ nhà giáo và học sinh 

thành phố nhân Ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường. 

- Giới thiệu tổng quan về trường, thông điệp gửi đến cán bộ, giáo viên, nhân 

viên và phụ huynh, học sinh. 

- Giới thiệu danh sách lớp, giáo viên chủ nhiệm (GVCN), giáo viên bộ môn 

của từng lớp. 

- Hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi được 

trở lại trường học tập. 

2. Hướng dẫn các hoạt động chuẩn bị cho việc dạy và học qua internet 

- Hướng dẫn tổ chức hoạt động chuyên môn đầu năm học theo Công văn số 

2190/SGDĐT-GDTrH ngày 25/8/2020 của Sở GDĐT. 

- Các tổ chuyên môn tiến hành phân công giáo viên, nhóm giáo viên phụ 

trách soạn bài giảng powerpoint có lồng tiếng kèm theo câu hỏi, bài tập và đăng 

tải trên website của trường: http://pct.edu.vn , đồng thời gửi vào nhóm zalo, 

facebook… của từng lớp. 

- GVCN được nhà trường cung cấp danh sách lớp với đầy đủ các thông tin 

cần liên hệ của học sinh trong lớp và phối hợp với các giáo viên bộ môn thiết lập 

các nhóm zalo, viber, Facebook để tổ chức dạy học qua mạng. Hằng tuần thống 

kê tình hình học tập của học sinh lớp mình và báo cáo đến Ban Giám hiệu.  

 - Học sinh tải bài giảng, câu hỏi và bài tập tự học tại nhà, có ghi chép bài 

học và làm bài tập trên vở. Trường hợp học sinh không tiếp cận được việc dạy 

học qua mạng thì nhà trường, giáo viên bộ môn cung cấp bài giảng, bài tập, câu 

hỏi qua tài liệu giấy để học sinh học tập (học sinh liên hệ trực tiếp với giáo viên 

bộ môn).  

- Nhà trường sẽ thông báo lịch học qua mạng, đồng thời đăng tải danh sách 

giáo viên bộ môn kèm theo số điện thoại, email để học sinh phản hồi và giáo 

http://pct.edu.vn/
http://pct.edu.vn/
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viên giải đáp thắc mắc cho học sinh trong quá trình tự học. Giáo viên bộ môn 

báo cáo tình hình tương tác của học sinh hằng tuần cho Tổ trưởng chuyên môn. 

Tổ trưởng chuyên môn tổng hợp và báo cáo đến Ban Giám hiệu.  

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 07/9/2020, bắt đầu tính tuần 1 theo khung kế 

hoạch thời gian năm học cho đến khi học sinh đến trường học tập. 

- Chỉ tổ chức kiểm tra, đánh giá, lấy điểm khi học sinh đi học bình thường và 

sắp xếp thời gian để củng cố, ôn tập nội dung kiến thức cho học sinh trước khi  

kiểm tra, đánh giá.  

3. Lịch học qua mạng từ ngày 07/9/2020 (trong thời gian học sinh học 

tập tại nhà) 

BUỔI LỚP 
THỨ 

HAI 

THỨ 

BA 

THỨ 

TƯ 

THỨ 

NĂM 

THỨ 

SÁU 

THỨ 

BẢY 

SÁNG 

(Từ 7h30 

đến 10h30) 

Lớp 10, 

11, 12 

số lẻ 
Ngữ văn 

Địa lí 

Tin học 

Toán 

Lịch sử 

Vật lí 

Sinh Học 

Thể dục 

Hóa học 

Ngoại ngữ 

GDCD 

QPAN 

HS Báo 

cáo tình 

hình 

học tập 

cho 

GVCN 

CHIỀU 

(Từ 13h30 

đến 16h30) 

Lớp 10, 

11, 12 

số chẵn 
 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch năm học, chỉ đạo triển khai thực hiện 

các hoạt động của năm học 2020 - 2021.  

2. Tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên soạn bài giảng và tổ chức 

hướng dẫn học sinh học tập qua mạng và triển khai các nội dung của kế hoạch 

đến giáo viên trong tổ chuyên môn.  

3. Bộ phận phụ trách công nghệ thông tin đăng tải thông báo lên website: 

http://pct.edu.vn và Fanpage: https://www.facebook.com/doanpct để phụ huynh 

và học sinh cập nhật thông tin. 

4. Giáo viên bộ môn tổ chức dạy học qua mạng cho học sinh của lớp được 

phân công đảm nhận. Có trách nhiệm giải đáp các thắc mắc và hướng dẫn học 

sinh học tập, làm bài tập tại nhà đúng theo lịch học qua mạng của nhà trường. 

5. GVCN lập nhóm zalo, facebook, viber… tổ chức, ổn định tình hình lớp,  

kết nối các thành viên học sinh của lớp để thông báo kế hoạch học tập, đồng thời 

hướng dẫn học sinh học tập qua mạng; nắm số lượng học sinh không thể tiếp 

cận việc học qua mạng để kịp thời báo cáo Ban Giám hiệu, chủ động đề xuất các 

http://pct.edu.vn/


 

4 

biện pháp nhằm chuẩn bị tốt nhất cho việc học của học sinh khi các em chưa thể 

đến trường. 

6. Học sinh tải bài giảng và bài tập vận dụng tại địa chỉ website nhà trường: 

http://pct.edu.vn  hoặc thông qua GVCN để thực hiện kế hoạch học tập. 

Trên đây là Kế hoạch về việc tổ chức triển khai các hoạt động chào năm học 

mới 2020 - 2021 và dạy học qua Internet  của Trường THPT Phan Châu Trinh./. 

Nơi nhận:            HIỆU TRƯỞNG 

- Sở GDĐT (báo cáo); 

- HT, PHT; 

- TTrCM; 

- Thông báo; 

- Lưu: VT.                                                                             Nguyễn Quang Hưng 

http://pct.edu.vn/
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