
SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 03/KH-THPTBTM Bắc Trà My, ngày 10 tháng 8 năm 2021  

 

KẾ HOẠCH 

Về việc tổ chức tựu trường và nội dung công việc chuẩn bị cho  

năm học 2021 – 2022 

-----------&---------- 

Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 06. tháng 8. năm 2021 của UBND 

Quảng Nam về việc “Ban hành  kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với  giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên”;  

Căn cứ Công văn số 1552/SGDĐT-VP ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Sở 

GD&ĐT Quảng Nam về việc tiếp tục chỉ đạo quán triệt các cơ sở giáo dục tập trung 

tổ chức tốt  việc chuẩn bị khai giảng và tổ chức dạy học năm học 2021-2022”  

Trường THPT Bắc Trà My xây dựng kế hoạch tựu trường và một số công việc 

chuẩn bị năm học mới 2021-2022 như sau: 

1. Ngày tựu trường: -Lịch cụ thể thời gian từ ngày 31/8-5/9/2021 như sau: 

Thời gian Nội dung công việc Thực hiện 

31/8/2021 

-Họp tổ Văn phòng và Đoàn trường –BGH , triển 

khai một số công việc chuẩn bị năm học mới. 

- Niêm yết danh sách lớp 

-Học sinh DTTS đăng kí ở khu nội trú 

Tổ VP-ĐT 

LĐ 

 

-HS-BVNT 

1/9/2021  

-Học sinh tựu trường, xem danh sách lớp, gặp 

GVCN lớp (theo ca học), triển khai các công việc 

chuẩn bị  khai giảng. 

-GVCN-HS 

 

 

2/9/2021 - NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2-9 Toàn trường 

3-4/9/2021 

-Học sinh tập trung theo ca học: học nội quy, bầu 

ban cán sự lớp (tạm thời), phân công lao động ,... 

 

-GVCN-HS 

 

 

3/9/2021 - Học sinh lao động theo ca -Theo KH 

4/9/2021 

- 8h00 Họp HĐSP triển khai nhiệm vụ năm học mới  

-Trang trí Lễ khai giảng (14h00) 

- Chép TKB ,Tổng duyệt khai giảng -Theo kế hoạch 

sẽ ban hành sau khi có chủ trương của Huyện và Sở. 

-GVCN-HS 

-HĐSP 

Theo KH 

-GVCN –HS 



5/9/2021 

- KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022- Theo kế 

hoạch sẽ ban hành sau khi có chủ trương của Huyện 

và Sở.  

-Toàn trường 

2.Ca học:   -Ca sáng : khối 12 và các lớp 11/1  đến 11/4  (13 lớp ) 

-Ca chiều: khối 10 và các lớp 11/5,10/2 và 11/9 (15 lớp) 

3.Phân công giáo viên chủ nhiệm: (Đã gửi qua kênh điều hành) 

     Lưu ý: Từ nay cho đến ngày 31/8/2021 Sở sẽ có quyết định điều động, thuyên 

chuyển giáo viên, nếu có nhà trường sẽ thay đổi về phân công chuyên môn, phân công 

giáo viên chủ nhiệm. Thay đổi nhà trường sẽ thông báo qua ooffice và tin nhắn của 

GV. GV thường xuyên theo dõi để thực hiện. 

4. Công tác chuẩn bị trước khi đi học lại và thời gian học sinh đến trường. 

 4.1. Đối với Ban giám hiệu 

- Phối hợp với trung tâm y tế huyện phun thuốc tiêu độc, khử trùng trước khi 

học sinh tựu trường. 

- Tiếp tục theo dõi, tiếp nhận thông tin chính thức từ cơ quan chuyên môn để 

đánh giá đúng tình hình dịch bệnh chỉ đạo kịp thời đến giáo viên – nhân viên - học 

sinh và cha mẹ học sinh để chủ động các biện pháp phòng dịch bệnh, không chủ quan 

lơ là, chuẩn bị mọi điều kiện phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn nề nếp dạy 

học. 

- Rà soát những trường hợp GV-NV về từ vùng dịch và trường hợp có tiếp xúc 

với người nhiễm dịch. 

- Chuẩn bị các công việc cho khai giảng năm học mới 2021-2022. 

- Giao cho thầy Phạm Ngọc Hùng theo dõi báo cáo với UBND huyện – Sở 

GD&ĐT về các nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh và công tác 

chuẩn bị năm học mới, tình hình học sinh đi học trở theo hướng dẫn của Sở. Xây 

dựng kế hoạch tổ chức cho học sinh lao động (Khối 11 và 12)  

4.2.Đối với đoàn trường và nhân viên y tế 

- Xây dựng lực lượng xung kích trực bên trong cổng trường cùng với nhân viên 

y tế nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn, kiểm tra học sinh đeo khẩu trang và tiến hành 

đo thân nhiệt trước khi vào phòng học. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền và các giải pháp phòng chống dịch cho học 

sinh, giáo viên và nhân viên trong nhà trường. 

- Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cho cán bộ giáo viên – nhân viên và học 

sinh và tư vấn, điều trị khi có các biểu hiện của dịch bệnh Covid-19 (nếu có). Kiểm 

tra và bổ sung kịp thời nước sát khuẩn hoặc xà phòng  và các vận dụng cần thiết để 

chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. 



4.3. Đối với GVCN 

- Nhắc nhở học sinh đo thân nhiệt trước khi vào lớp học, thực hiện đeo khẩu 

trang đúng cách, đeo khẩu trang từ nhà đến trường và từ trường về nhà, khuyến khích 

đeo khẩu trang trong lớp học, rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc dung dịch sát 

khuẩn,  không dùng chung đồ dùng cá nhân, thực hiện bỏ rác đúng nơi quy định. 

- Phối hợp với nhân viên y tế để theo dõi sức khỏe học sinh, phát hiện và xử lý 

kịp thời các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi, ... nhắc nhở học sinh 

có biểu hiện trên thì phải nghỉ ở nhà và thông tin ngay cho nhân viên y tế.  

- Theo dõi và thường xuyên nhắc nhở học sinh đảm bảo dãn cách trong và 

ngoài lớp học, không tập trung đông trong giờ ra chơi. 

- Nhắc nhở học sinh có điện thoại thông minh nên cài phần mềm Bluezone để 

kiểm tra tiếp xúc gần với người nghi nhiểm bệnh. 

- Tổ chức cho học sinh học nội quy (cho học sinh chép vào vở môn GDCD), 

bầu ban cán sự lớp(tạm thời), chép thời khóa biểu và thông tin ca học cho học sinh, 

phân công chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 và phân công lao động 

các nội dung này hoàn thành trước ngày 5/9/2021. 

4.4. Giáo viên –nhân viên 

-Khai báo y tế nếu GV-NV về từ vùng dịch, trường hợp có tiếp xúc với người 

nhiễm dịch và cài đặt phần mềm Smart Quảng Nam, Bluezone để khai báo y tế và 

kiểm tra tiếp xúc gần với người nghi nhiểm bệnh. 

- Khuyến khích mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sử dụng bình hoặc 

chai nước uống cá nhân, thực hiện đeo khẩu trang khi đến trường, khi tham gia giao 

thông, nơi công cộng . 

4.5. Cấp dưỡng 

- Tổ chức ăn cho học sinh khu nội trú nên tổ chức chia làm nhiều đợt, đảm bảo 

công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn của nhà trường. 

- Kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm, đảm bảo tuyệt đối an toàn đối với suất 

ăn, bếp ăn tập thể cho học sinh; tránh cho học sinh sử dụng chung khay thực phẩm, 

thức ăn chung trong bữa ăn; nhắc nhở học sinh ăn chín, uống chín. 

4.6. Đối với nhân viên tạp vụ - vệ sinh và nhân viên bảo vệ 

- Nhân viên tạp vụ, nhân viên hợp đồng dọn vệ sinh thực hiện vệ sinh phòng 

lớp học, sân trường,  nhà vệ sinh trang bị xà phòng rửa tay, nước sát khuẩn.   

- Duy trì thực hiện vệ sinh tẩy trùng trường, lớp học theo quy định (đầu buổi 

học và cuối buổi học). 

- Bảo vệ đảm bảo nước sinh hoạt cho nhà vệ sinh học sinh, giáo viên. Cùng với 

lực lượng xung kích của đoàn trường và nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt, nhắc nhở 



học sinh rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường. Cắt cỏ và cắt tỉa cây xanh trong 

khuôn viên trường hoàn thành trước ngày 31/8/2021. 

4.7. Đối với các Xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Trà My. 

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-

19 đồng thời đảm bảo cho tất cả  học sinh đều ra lớp thực hiện kế hoạch giáo dục của 

nhà trường. Trường THPT Bắc Trà My nhờ lãnh đạo địa phương thông báo đến học 

sinh và cha, mẹ học sinh một số nội dung sau: 

- Ngày 01/9/2021 học sinh tự trường theo ca học: 

+ Buổi sáng: Học sinh các lớp khối 12 và học sinh các lớp từ lớp 11/1 đến 

lớp 11/5 

+ Buổi chiều: Học sinh khối 10 và học sinh các lớp từ 11/5 đến 11/9. 

* Đối với học sinh lớp 10 mới trúng tuyển vào trường THPT Bắc Trà My 

năm học 2021-2022, nếu đến ngày 15/9/2021 mà không ra lớp nhà trường sẽ xóa 

tên khỏi danh sách và thực hiện quy tình tuyển sinh bổ sung theo KH của Sở 

GD&ĐT Quảng Nam. 

- Trong thời gian từ nay đến lúc tựu trường, đề nghị học sinh không đi đến 

vùng dịch, không tiếp xúc với những người về từ vùng dịch và tuyệt đối thực hiện 

thông điệp 5K của Bộ y tế. Khi đến trường phải mang khẩu trang thường xuyên và 

rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế  trước khi vào trường. 

- Các học sinh người DTTS thuộc các địa phương không thể đi và về trong 

ngày nếu có nhu cầu ở Nội trú thì tập trung trước 01 ngày để đăng ký và nhà trường 

sẽ sắp xếp chổ ở. 

- Sau khi tựu trường học sinh phải tuyệt đối thực hiện các quy định của nhà 

trường về phòng chống dịch. 

 Trên đây là kế hoạch chuẩn bị tựu trường và một số công việc chuẩn bị cho 

năm học mới 2021-2022. Đề nghị các bộ phận liên quan trong nhà trường theo dõi 

thực hiện theo kế hoạch. Kính đề nghị các địa phương quan tâm phối hợp./. 

 

Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRƯỞNG 

-Dán ở bảng tin 

- GVCN ( t/h)) 

- UBND các xã, thị trấn (p/h) 

- Lưu VT-TĐG,KĐCLGD. 

 


