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THÔNG BÁO 

Về thời gian biểu dạy học trực tuyến Học kỳ I năm học 2021-2022 
 

Để thực hiện kế hoạch dạy học trực tuyến tuần 1, 2 của học kì I năm học 
2021-2022, nhà trường thông báo đến giáo viên và học sinh các nội dung sau: 

1. Thời  gian áp dụng 
Từ ngày 06/9/2021 (thứ Hai) đến 18/9/2021 (thứ Bảy). 

2. Thời gian biểu các tiết học văn hóa 

- Buổi sáng: các lớp 10, 11 và 12 chẵn (theo TKB của lớp). 

- Buổi chiều: các lớp 10, 11 và 12 lẻ (theo TKB của lớp). 

- Thời gian biểu cụ thể của các tiết học: 

 
 
 
 
 
 

BUỔI 
SÁNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiết Thời gian Công việc 

1 

Từ 7g20 đến 7g30 

- HS vào phòng học theo đường 
link của GVBM để điểm danh và 
chuẩn bị tiết học. 
- GVBM điểm danh trực tuyến. 

Từ 7g30 đến 8g15 
- GVBM tổ chức tiết dạy. 
- HS tham gia tiết học và chép bài 
đầy đủ. 

2 

Từ 8g20 đến 8g30 

- HS vào phòng học theo đường 
link của GVBM để điểm danh và 
chuẩn bị tiết học. 
- GVBM điểm danh trực tuyến. 

Từ 8g30 đến 9g15 
- GVBM tổ chức tiết dạy. 
- HS tham gia tiết học và chép bài 
đầy đủ.. 

3 

 Từ 9g20  đến 9g30 

- HS vào phòng học theo đường 
link của GVBM để điểm danh và 
chuẩn bị tiết học. 
- GVBM điểm danh trực tuyến. 

Từ 9g30 đến 10g15 
- GVBM tổ chức tiết dạy. 
- HS tham gia tiết học và chép bài 
đầy đủ.  



2 

BUỔI 
CHIỀU 

1 

Từ 13g20 đến 13g30 

- HS vào phòng học theo đường 
link của GVBM để điểm danh và 
chuẩn bị tiết học. 
- GVBM điểm danh trực tuyến. 

Từ 13g30 đến 14g15 
- GVBM tổ chức tiết dạy. 
- HS tham gia tiết học và chép bài 
đầy đủ. 

2 

Từ 14g20 đến 14g30 

- HS vào phòng học theo đường 
link của GVBM để điểm danh và 
chuẩn bị tiết học. 
- GVBM điểm danh trực tuyến. 

Từ 14g30 đến 15g15 
- GVBM tổ chức tiết dạy. 
- HS tham gia tiết học và chép bài 
đầy đủ. 

3 

Từ 15g20 đến 15g30 

- HS vào phòng học theo đường 
link của GVBM để điểm danh và 
chuẩn bị tiết học. 
- GVBM điểm danh trực tuyến. 

Từ 15g30 đến 16g15 
- GVBM tổ chức tiết dạy. 
- HS tham gia tiết học và chép bài 
đầy đủ. 

3. Môn Thể dục, GDQPAN 

- Nội dung ôn tập và đường link hướng dẫn các bài tập thực hành được 
đăng tải trên website của nhà trường (pct.edu.vn). 

- Học sinh truy cập website của nhà trường để tải bài ôn tập và thực hành. 
Khi có những thắc mắc về nội dung bài học, học sinh tương tác với giáo viên bộ 
môn của lớp theo địa chỉ email hoặc số điện thoại của giáo viên đã được nhà 
trường đăng tải trên website để được hướng dẫn, giải đáp.  

- Giáo viên hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc về bài học của học sinh 
lớp mình dạy. Chú ý hướng dẫn những bài tập thực hành nhằm tăng cường thể 
chất, tạo cảm hứng vui tươi, nhẹ nhàng cho học sinh. 

  Trên đây là Thông báo về thời gian biểu dạy học trực tuyến tuần 1, 2 của 
Trường THPT Phan Châu Trinh./.  

 

Nơi nhận:       HIỆU TRƯỞNG 
- HT, PHT;                                                                              
- TTrCM;  
- Thông báo; 
- Lưu: VT.  
 

                                                                                           Nguyễn Quang Hưng 


