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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động dạy – học năm học 2021-2022
trong tình hình dịch bệnh Covid-19
Căn cứ kế hoạch 209/KH-PGDĐT ngày 03/9/2021 của phòng GD&ĐT Tuy Phước
về kế hoạch tổ chức các hoạt động dạy – học năm học 2021-2022 trong tình hình dịch
bệnh Covid – 19
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang di n biến phức tạp và đ chủ động
trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo các điều kiện tổ chức các hoạt động
giáo dục năm học 2021-2022 di n ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn;
Trường THCS Phước Hòa xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động dạy – học
năm học 2021-2022 trong tình hình dịch bệnh Covid – 19, cụ th như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
I. Mục đích
- Đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại trường
qua việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm chủ động tri n khai kịp thời, hiệu quả
công tác phòng, chống dịch COVID- 19. Nâng cao tinh thần cảnh giác, kỷ cương, trách
nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, sẵn sàng ứng phó với các tình huống trong điều
kiện dịch bệnh còn di n biến phức tạp.
- Thực hiện hạn chế đến mức thấp nhất về số ca nhi m Covid-19 trong cán bộ
(CB), giáo viên (GV), nhân viên (NV) và học sinh (HS); giảm thi u việc tác động của
dịch bệnh đến các hoạt động giáo dục của đơn vị.
- Đảm bảo thực hiện các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 theo hướng dẫn
của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Chương trình quy định của Bộ GDĐT và
Quyết định Khung kế hoạch thời gian năm học của UBND tỉnh.
II. Yêu cầu
- Nhà trường xây dựng Kế hoạch hoạt động giáo dục với nhiều phương án khác
nhau (dạy trực tiếp hoặc dạy học trực tuyến qua môi trường Internet…) trong điều kiện
giãn cách cụ th của địa phương trước di n biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục trong bối
cảnh phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của ngành GDĐT, ngành Y tế.
- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2021-2022 và xây dựng phương án đảm bảo
công tác dạy và học, an toàn cho học sinh và giáo viên trước khi nhập học; phối hợp chặt
chẽ với chính quyền, tổ chức đoàn th địa phương làm tốt công tác tuyên truyền đến cha
mẹ học sinh và xã hội đồng thuận, chia sẻ với nhà trường về việc khai giảng năm học
mới trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn di n biến phức tạp.
- Chuẩn bị sẵn sàng phương án dạy học trực tuyến qua môi trường mạng Internet
thông qua các ứng dụng: Viettel Study, VNPT elearning, K12 online, Google Meet, Zom
Metting, Website nhà trường, Zalo và các phần mềm dạy học phù hợp khác. Quản lý và

tổ chức dạy học trực tuyến của nhà trường theo các văn bản hướng dẫn của Phòng
GDĐT.
- Thực hiện xây dựng kho tài tiệu, học liệu đ dùng chung phù hợp với điều kiện
nhà trường; giới thiệu các nguồn, kênh thông tin, tài liệu hỗ trợ hoạt động dạy học trong
điều kiện phòng, chống dịch bệnh.
- Toàn th CB, GV, NV và HS của trường chấp hành tốt các văn bản chỉ đạo của
Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND huyện, Phòng GDĐT, ngành Y tế và Kế hoạch tổ chức các
hoạt động giáo dục năm học 2021 – 2022 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19.
B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
I. PHƢƠNG ÁN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU NĂM HỌC VÀ LỄ
KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI.
1. Tổ chức các hoạt động đầu năm học
Thời gian thực hiện: từ ngày 01/9/2021 đến ngày 04/9/2021
Không thực hiện tập trung học sinh trong thời gian tựu trường, giáo viên chủ
nhiệm các lớp (theo phân công chủ nhiệm lớp năm học 2021-2022) thông báo đến phụ
huynh và học sinh biên chế lớp học, nội quy học sinh, nội quy và quy định nhà trường,
thời khóa bi u, nắm tình hình học sinh bị ảnh hưởng dịch bệnh, điều kiện về việc học trực
tuyến...qua điện thoại, tin nhắn SMS, Vn.edu, nhóm Zalo, niêm yết công khai tại trường.
2. Lễ khai giảng
Thông báo L khai giảng năm học 2021-2022 sẽ được tổ chức bằng hình thức
truyền hình trực tiếp (Đài truyền hình Bình Định). Học sinh nhà trường tham dự Lễ khai
giảng tại nhà thông qua Chương trình Truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh và
Truyền hình Bình Định.
- Thời gian L khai giảng : bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 05/9/2021.
3. Thời gian thực học
- Từ ngày 13/9/2021, tùy theo tình hình cụ th dịch bệnh tại địa phương, trên cơ sở
hướng dẫn của ngành, nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục theo các phương án của
kế hoạch này.
II. PHƢƠNG ÁN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM HỌC
2021-2022 TRONG ĐIỀU KIỆN DỊCH BỆNH COVID-19:
1.Trong điều kiện địa phƣơng áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tƣớng
Chính phủ
1.1 Phƣơng án tổ chức dạy và học
Tổ chức dạy và học theo hình thức trực tuyến hoàn toàn, chủ yếu trang bị kiến
thức cốt lõi cho học sinh. Đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn không th tham
gia học trực tuyến, nhà trường chỉ đạo giáo viên bộ môn phối hợp giáo viên chủ nhiệm
chuy n giao nhiệm vụ học tập cho học sinh thông qua tin nhắn SMS, Vn.edu...hoặc gửi
tài liệu photo đến các em. Sau khi hết giãn cách, học sinh trở lại trường: nhà trường tiến
hành giảng dạy bổ sung kiến thức, tổ chức phụ đạo cho học sinh còn hạn chế về điều kiện
học trực tuyến.
1.2 Tạm dừng tất cả các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại
khóa trong và ngoài nhà trường.

2.Trong điều kiện địa phƣơng áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tƣớng
Chính phủ
2.1 Phƣơng án tổ chức dạy và học
Tổ chức kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến. Trong đó:
- Chỉ tổ chức dạy học trực tiếp tại trường theo hình thức chia đôi lớp học (khoảng
20 em/lớp) đối với lớp 9 nhằm đảm bảo giãn cách và an toàn phòng chống dịch.
- Các khối lớp 6,7,8: tổ chức dạy học trực tuyến hoàn toàn, chủ yếu trang bị kiến
thức cốt lõi cho học sinh. Đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn không th tham
gia học trực tuyến, nhà trường chỉ đạo giáo viên bộ môn phối hợp giáo viên chủ nhiệm
chuy n giao nhiệm vụ học tập cho các em thông qua tin nhắn SMS, Vn.edu...hoặc gửi tài
liệu photo đến các em. Sau khi hết giãn cách, học sinh trở lại trường: nhà trường tiến
hành giảng dạy bổ sung kiến thức, tổ chức phụ đạo cho học sinh còn hạn chế về điều kiện
học trực tuyến.
2.2. Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa
Thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Những trường hợp thật sự cần thiết, nhà
trường có th tổ chức trực tiếp khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý Phòng GDĐT và địa
phương, nhưng hạn chế về quy mô (không quá 10 người), đảm bảo thực hiện đầy đủ các
biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 theo quy định.
3. Trong điều kiện bình thƣờng mới (khi dịch bệnh cơ bản đƣợc kiểm soát
hoặc học sinh đã đƣợc tiêm vắc-xin ngừa Covid-19)
3.1. Phƣơng án tổ chức dạy và học
Nhà trường tổ chức dạy và học cho học sinh theo hình thức trực tiếp (nếu CSVC
nhà trường đầy đủ thì chia khung thời gian phù hợp đảm bảo giãn cách tối đa trong điều
kiện có th ). Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh phải thực hiện nghiêm giải
pháp 5K và công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế và Phòng
GDĐT.
3.2. Phƣơng án tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động
ngoại khóa
- Sinh hoạt dưới cờ tổ chức tại lớp học, không tập trung dưới sân trường
- Các hoạt động giáo dục ngoài giời lên lớp, hoạt động ngoại khóa được tổ chức
nhưng hạn chế về quy môn và số lượng; phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành Y tế.
III. ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 ĐỂ
DUY TRÌ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:
- Tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn th địa phương, với cha
mẹ học sinh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung cần tri n khai thực hiện trong công
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Tỉnh, huyện, xã và của ngành.
- Tiến hành rà soát, thực hiện đầy đủ các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của các văn bản về phòng, chống dịch bệnh Covid
của các cấp quản lý. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tuyệt đối thực hiện nghiêm
giải pháp 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn - Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y
tế” và tuân thủ quét mã QR tại trường, cài đặt và đánh giá mức độ an toàn phòng, chống
dịch bệnh trên ứng dụng (App)Antoancovid, Hồ sơ sức khỏe điện tử.

- Thực hiện vệ sinh môi trường lớp học, khuôn viên trường, an toàn thực phẩm, y
tế tại trường. Củng cố Ban chăm sóc sức khỏe học sinh, phân công nhiệm vụ cụ th , tri n
khai thực hiện tốt theo kế hoạch. Rà soát, bổ sung dụng cụ, thiết bị y tế, xà phòng, nước
sát khuẩn, khẩu trang....Thường xuyên thực hiện sát khuẩn trong và ngoài lớp học, các
bàn ghế, các bề mặt tiếp xúc, khu vực rửa tay, khu vực nhà vệ sinh.
- Trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg, nhà trường phân
công CB, NV tham gia trực và làm việc tại trường (số lượng theo quy định của địa
phương) đ xử lý công việc; số còn lại làm việc tại nhà, phân công bảo vệ trực (ban ngày,
ban đêm) đ bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, quản lý tài sản của trường.
- CB, GV, NV, HS chấp hành nghiêm các quy định của địa phương nơi cư trú
trong thời gian thực hiện giãn cách thực hiện theo Chỉ thị 15 hay Chỉ thị 16/CT-TTg.
D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Nhà trường xây dựng và phổ biến Kế hoạch này đến đội ngũ CB, GV, NV và
HS nhà trường biết và thực hiện. Phối hợp với các trường ti u học có học sinh tuy n vào
lớp 6 đ thông báo biên chế lớp học và thời gian bàn giao học sinh.
2. Xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022 của nhà trường trên cơ sở các
hướng dẫn của Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT. Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế
hoạch dạy học theo hình thức trực tuyến và trực tiếp đảm bảo hoàn tất chương trình dạy
học theo khung kế hoạch thời gian đã đề ra; tổ chức ki m tra đánh giá thường xuyên và
đánh giá định kỳ kết quả học tập của học sinh theo hướng dẫn của ngành.
3. Tất cả các hoạt động giáo dục nêu trên đều phải thực hiện nghiêm giải pháp 5K
và các hướng dẫn cụ th trong công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ
quan y tế địa phương và của Phòng GDĐT.Nắm bắt thông tin tình hình CB,GV,NV, HS
trường do ảnh hưởng dịch bệnh đ báo cáo cấp trên. Đảm bảo 100% học sinh,
CB,GV,NV nhà trường thực hiện khai báo sức khỏe, đo thân nhiệt khi đến trường, đeo
khẩu trang đúng cách trên đường đến trường, trong thời gian ở trường, từ trường về nhà.
4. Trong quá trình thực hiện, tùy theo tình hình di n biến dịch Covid 19, nhà
trường sẽ có điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch hoạt động giáo dục năm học sao cho
phù hợp.
Trên đây tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch
bệnh COVID-19. Đề nghị CB, GV, NV, HS nhà trường quán triệt và tri n khai thực hiện
tốt theo các nội dung kế hoạch này./.

Nơi nhận:
- Phòng GDĐT (b/c)
- UBND xã Phước Hòa (b/c)
- CB, GV, NV, HS (t/h);
- Lưu: VT.

