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QUY ĐỊNH 

V/v bảo đảm an toàn trong quá trình dạy và học qua Internet 

 

Thực hiện Văn bản số 180/TB-BCĐ ngày 28 tháng 8 năm 2021 của UBND 

tỉnh Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid 19; 

Căn cứ Công văn số 1668 /SGDĐT-GDPT ngày 01/9/2021 của Sở GD&ĐT 

Về việc tổ chức tựu trường, khai giảng và dạy học năm học 2021 - 2022; 

Trường THPT Nghèn xây dựng quy định về việc dạy học qua Internet trong 

thời gian tới như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 1. Triển khai tập huấn cho CB-GV ứng dụng phần mềm dạy học (K12 Oline, 

zoom và Microsoft Teams,…) và phần mềm kiểm tra, đánh giá (Google form, 

Shub Classrom …).  Liên lạc với đơn vị cung cấp phần mềm Zoom không giới hạn 

mua tài khoản Zoom cho 39 lớp học. Triển khai tập huấn cho GVCN và lớp trưởng 

về cách giao quyền và Quản lý phòng Zoom của lớp mình. Tổng hợp địa chỉ và 

mật khẩu phòng học của các lớp. 

 2. Triển khai đăng ký và rà soát phương tiện học tập trực tuyến tới toàn thể 

học sinh. Thông báo kế hoạch dạy học đến toàn thể phụ huynh, tổ chức vân động 

phụ huynh trang bị, mua sắm phương tiện học tập cho con em. Chỉ đạo các tổ 

chức, đoàn thể nhà trường triển khai các hoạt động xã hội hóa giúp đỡ các học sinh 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có phương án hổ trợ học sinh, đảm bảo 100% 

học sinh nhà trường thực hiện được kế hoạch học tập trực tuyến. 

 3. Xây dựng kế hoạch dạy học (Rà soát, điều chỉnh Phân phối chương trình 

theo các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở đảm bảo; bố trí giảng dạy, xây dựng thời khóa 

biểu).  

 4. Theo dõi, kiểm tra công tác giảng dạy của giáo viên và tinh thần, thái độ 

học tập của học sinh thông qua hoạt động báo giảng, dự giờ của BGH và Tổ 

chuyên môn cũng như báo cáo của giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm. 

 5. Tổng hợp số liệu, tình hình dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học phù 

hợp với thực tế. 



 6. Phân công kiểm tra, theo dõi học trên lớp của BGH 

 Đ/c Nguyễn Hồng Sơn: HT Phụ trách chung  

 Đ/c Nguyễn Thị Lâm : P HT Phụ trách theo dõi khối 12 

 Đ/c Phan Quyết Thắng: PHT Phụ trách theo dõi khối 11 

 Đ/c Nguyễn Xuân Triều; PHT phụ trách theo dõi khối 10  

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO , QUẢN LÝ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 

1. Rà soát, điều chỉnh nội dung và xây dựng KH giáo dục của từng môn học, 

hoạt động giáo dục theo văn bản số 3699/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2021 của Bộ 

và Công văn số 1668 /SGDĐT-GDPT ngày 01/9/2021 của Sở GD&ĐT Về việc tổ 

chức tựu trường, khai giảng và dạy học năm học 2021 - 2022; chuyển dữ liệu 

PPCT lên Smas. 

2. Rà soát mặt bằng lao động, phân công giảng dạy. Chuyển giáo án lên địa 

chỉ tổ, kiểm tra, phê duyệt giáo án. 

3. Kiểm tra việc thực hiện dạy học của tổ viên, xây dựng giải pháp hỗ trợ tổ 

viên triển khai dạy học. 

4. Báo cáo tình hình dạy học của tổ cho BGH khi có thay đổi, điều chỉnh 

hoặc cần dạy thay. 

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA THẦY CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM 

1. Rà soát, bổ sung các trường hợp học sinh thay đổi, cập nhật mới, gửi danh 

sách đăng ký mới của học sinh lớp mình cho giáo viên bộ môn của lớp và cho 

chuyên môn nhà trường, gửi thời khóa biểu cho học sinh và phụ huynh kịp thời. 

2. Quản lý việc thực hiện nề nếp của lớp, điểm danh sỹ số tham gia học tập 

các buổi học để cập nhật vào Smas (sau khi có sự thống nhất).  

3. Thông báo kế hoạch dạy học cho phụ huynh. Phối hợp với phụ huynh 

trong việc quản lý giờ giấc, tác phong, thái độ học tập của học sinh. 

4. Phối hợp với cán bộ lớp, cán bộ Đoàn cùng tham gia quản lý lớp học. 

Quản lý, nhắc nhở các em về yêu cầu ăn mặc, nói năng, thái độ khi tham gia học 

tập.Tổ chức sinh hoạt 15 phút đầu giờ. Điểm danh và báo cáo sỹ số theo hướng dẫn 

của BGH. 

5. Nắm bắt thông tin điểm danh trước khi vào các tiết học, sau các buổi học 

kịp thời tìm hiểu lý do, thông báo phụ huynh, có biện pháp nhắc nhở, hổ trợ học 

sinh tham gia học tập.   

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ DẠY HỌC CỦA THẦY CÔ GIÁO BỘ 

MÔN 



1, Nhập tài khoản và mật khẩu lớp dạy trước khi vào học chính thức 5 phút 

để nhận quyền host từ lớp trưởng phụ trách phòng Zoom của lớp. định tổ chức. 

Yêu cầu học sinh bật Camera để giáo viên kiểm tra, nhận diện và điểm danh theo 

thứ tự sổ điểm . 

2, Khi bước vào tiết dạy, Thầy cô yêu cầu học sinh tắt micro. Khi phát biểu 

hay thảo luận học sinh mới bật micro lên. Giáo viên cần kích hoạt chế độ xét duyệt 

người tham gia trước khi vào dạy, nếu phát hiện “người lạ” ở “phòng chờ” thì giáo 

viên từ chối không cho tham gia (trừ trường hợp vào kiểm tra, dự giờ của tổ 

chuyên môn, của ban giám hiệu nhà trường hay của thầy cô giáo cán bộ Sở GD-ĐT 

Hà Tĩnh), sau khi học sinh đã tham gia lớp học đầy đủ và mạng ổn định, giáo viên 

triển khai giảng dạy. Kết thúc tiết dạy thực hiện các bước chuyển quyền host cho 

lớp trưởng quản lý.  

3, Thực hiện giảng dạy và báo giảng trên Smas đúng quy định. 

4, Triển khai kiểm tra đánh giá thường xuyên thông qua các tiết dạy và tổ 

chức kiểm tra bằng các phần mềm kiểm tra đánh giá đã xây dựng đúng quy định về 

kế hoạch kiểm tra đánh giá môn học. 

5, Nhận xét chấm điểm giờ dạy và thông báo với lớp, báo cáo kịp thời nhận 

xét chấm điểm giờ dạy vào sổ đầu bài điện tử. 

V. CÔNG TÁC PHỐI HỢP QUẢN LÝ VÀ XÃ HỘI HÓA TRONG 

VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ PHƢƠNG TIỆN HỌC TẬP CHO HỌC SINH 

1. BCH Công đoàn động viên, hỗ trợ kịp thời các giải pháp công nghệ để 

CB-GV triển khai tốt việc quản lý, việc dạy và học. 

2. BCH Đoàn trường tiếp tục nghiên cứu, triển khai các giải pháp và phân 

công theo dõi, kiểm tra ý thức tham gia học tập của các Chi đoàn, các Lớp để tăng 

cường hiệu quả công tác quản lý nề nếp. 

3. Hội Chữ thập đỏ nhà trường tiếp tục kêu gọi các tổ chức, đoàn thể, doanh 

nghiệp, cá nhân chung tay ủng hộ, giúp đỡ phương tiện học tập cho các em có hoàn 

cảnh khó khăn.        

VI. NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH: 

1. Ghi tài khoản zoom đầy đủ các mục Họ và tên- lớp- thứ tự trong danh 

sách lớp theo Sổ điểm của lớp năm học 2021-2022.   

2. Tham gia học tập đúng giờ, đầy đủ. 

3. Bật camera để thầy cô giáo kiểm tra, nhận diện và điểm danh. 

4. Tắt micro khi thầy cô giáo yêu cầu. 



5. Ăn mặc, nói năng, ngồi học, ghi bài nghiêm túc. Khi được giáo viên cho 

phép mới bật micro để phát biểu hoặc thảo luận. 

6. Bảo mật ID, mật khẩu, không được chia sẻ ID lớp học và mật khẩu đăng 

nhập Zoom cho người không liên quan, không chia sẻ trên các trang mạng xã hội 

như Facebook, Zalo…. . 

Nơi nhận:  

- Sở GDĐT Hà Tĩnh (để bc); 

- Các PHT, TTCM, GV( để thực hiện); 

- Website của trường;                                                          

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Sơn  
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