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BÁO CÁO 

Tình hình khai giảng năm học 2021-2022 

 

Căn cứ công văn số 1649/SGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2021 của Sở GD&ĐT 

Quảng Nam về việc tổ chức năm học  2021-2022 trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-

19. Trường THPT Bắc Trà My báo cáo cụ thể như sau: 

I. Khái quát tình hình đơn vị: 

- Số học sinh: 1024 học sinh. Số lớp: 28 lớp . Trong đó: 

+ Khối 10: 10 lớp với 377 học sinh (374 tuyển sinh mới). 

+ Khối 11: 9 lớp với 328 học sinh 

+ Khối 12: 9 lớp với 319 học sinh 

- Tình hình giáo viên: Đến thời điểm báo cáo CBQL có 02 người,  số giáo viên trong 

nhà trường là 56 giáo viên (53 GV biên chế, 03 GV hợp đồng thỉnh giảng). Nhân viên: 

09 người (03 biên chế) 

II. Tình hình tổ chức khai giảng  

Sau khi làm việc với UBND huyện Bắc Trà My, căn cứ các văn bản hướng dẫn của 

Sở GD&ĐT Quảng Nam đồng thời tình hình dịch bệnh trên địa bản huyện Bắc Trà My 

cơ bản được khống chế nên nhà trường chọn phương án khai giảng trực tuyến đối với các 

học sinh khối 10 với hình thức: Học sinh khối 10 tập trung tại phòng học và tham dự khai 

giảng qua ứng dụng Zoom, các lớp chỉ cử đại diện mỗi lớp 01 học sinh tham gia trực tiếp 

tại hội trường, 01 học sinh mỗi lớp các khối 11,12 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có ý 

thức vươn lên trong học tập để trao học bổng và 28 GVCN các lớp. 

Về kịch bản, buổi lể tổ chức ngắn gọn với các bước theo Hướng dẫn của Sở 

GD&ĐT: 

- Ổn định tổ chức; 

- Đón học sinh lớp 10 vào trường; 

- Chào cờ, hát Quốc ca (tất cả học sinh, GV-NV và đại biểu dự lễ đều hát); 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự; 

- Đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường; 



- Diễn văn khai giảng năm học mới và đánh hồi trống khai trường;Phát biểu cảm 

nghĩ của đại diện học sinh; 

-Lễ trao học bổng- phát sách giáo khoa cho HS nghèo vượt khó. 

(Do lãnh đạo huyện Bắc Trà My họp trực tuyến về phòng chống Covid-19 nên 

không có ai tham dự dù  trường đã có giấy mời) 

III. Tình hình học sinh ra lớp: 

- Đối với học sinh khối 11 và 12 : Trong ngày tựu trường 01/9/2021 hầu hết học 

sinh đã ra lớp ổn định. 

- Đối với học sinh khối 10, hiện nay tình hình ra lớp vẫn chưa ổn định. Đến thời 

điểm báo cáo (13h00 ngày 5/9/2021) vẫn còn 51 học sinh chưa làm thủ tục nhập học và 

chưa ra lớp mặc dù nhà trường đã làm việc với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Nhìn chung buổi lễ khai giảng diễn ra đảm bảo an toàn trong mùa dịch và đầy đủ 

các nội dung theo Hướng dẫn của Sở GD&ĐT Quảng Nam. 

IV.Đề xuất:  

Với đặc điểm là trường miền núi, trên 50% là học sinh DTTS ở vùng sâu, vùng 

xa. Do đó để đảm bảo quyền lợi của học sinh nhà trường kính đề nghĩ Sở GD&ĐT cho 

lùi thời gian xét tuyển bổ sung đến sau ngày 07/9/2021. 

 Trên đây là báo cáo tình hình khai giảng năm học 2021-2022 của Trường THPT      

Bắc Trà My. 

 
Nơi nhận: 

-Sở GD&ĐT (b/c); 

-Lưu TC-TĐGKĐCLGD; 
-Lưu VT. 
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