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(07/02/2022 – 13/02/2022) 

- Quán triệt học sinh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Những học 

sinh F0, F1 nghỉ ở nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế; GVCN lập danh sách gửi nhà trường 

tập hợp và được tổ chức học trực tuyến theo lịch. 

- Trước khi đến trường nếu học sinh có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì PHHS xin 

phép GVCN cho nghỉ ở nhà theo dõi.  

- Nắm bắt sát sao tình hình học sinh tham gia học trực tiếp; quán triệt học sinh thực 

hiện tốt nề nếp, kỷ luật ở trường, chống tư tưởng dã đám sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Sau 

mỗi buổi học trực tiếp, mỗi lớp phân công 05 học sinh ở lại vệ sinh, khử khuẩn lớp học. 

- Đảm bảo quy trình từ nhà đến trường, ở trường và từ trường về nhà trong công tác 

phòng chống dịch Covid-19 và an toàn giao thông đường bộ. 

- Học sinh đi xe đi học phải để xe trong trường theo khu quy định, không gửi xe 

ngoài trường. 

- Ngày 07/02/2022: 

+ Khối 10, 11: học trực tuyến theo Thời khóa biểu; 

+ Khối 12: 100% học sinh học trực tiếp theo Thời khóa biểu. 

+ Hạn cuối các đ/c GVCN nộp Báo cáo công tác chủ nhiệm tháng 01 cho đ/c 

Quang. 

- Từ ngày 08/02/2022: 100% học sinh toàn trường học trực tiếp theo Thời khóa 

biểu. GVCN đến trường đón học sinh, gặp mặt học sinh và ổn định tổ chức lớp. Khối sáng: 

Từ 7h00 đến 7h15; khối chiều: Từ 12h30 đến 12h45. 

- Tiết Chào cờ thứ 2 (07/02/2022): Chấn chỉnh nề nếp học sinh sau kỳ nghỉ Tết và 

quán triệt công tác phòng chồng dịch Covid-19 khi tham gia học trực tiếp (theo lớp). 

- Tiết Sinh hoạt thứ 7 (12/02/2022):  Thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật (theo lớp). 
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