UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS VÕ VĂN TẦN
HƯỚNG DẪN NỘI DUNG SINH HOẠT LỚP TRỰC TUYẾN
TUẦN LỄ TỪ 30/8/2021 ĐẾN 05/9/2021
Thứ hai (30/8/2021):
- Họp trực tuyến GVCN 4 khối với BGH – 7h30
- GVCN cập nhật danh sách lớp
- GVCN tạo group Zalo lớp để trao đổi thông tin với học sinh.
Thứ ba (31/8/2021):
- GVCN chuẩn bị các tài liệu, nội dung trao đổi để chuẩn bị sinh hoạt lớp
Thứ tư (01/09/2021): Tập trung học sinh - GVCN thực hiện
- Ổn định lớp, điểm danh học sinh
- Bầu Ban cán sự lớp (Lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng)
- Sinh hoạt Nội qui học sinh, Quy ước xử lý kỉ luật học sinh và Tiểu sử Võ Văn Tần.
- Giới thiệu chung về nhà trường, giờ học của khối (Sáng: Khối 6 & 9: Từ 7h00 đến
11h15 (Ra chơi: 8h30 -9h00); Chiều: Khối 7 & 8: Từ 12h45 đến 17h00 (Ra chơi: 15h00
– 15h30))
- Giới thiệu trang thông tin điện tử nhà trường: thcsvovantan.hcm.edu.vn
Thứ năm (02/9/2021): Nghỉ lễ 2/9
- GVBM, GVCN nhận TKB
- GVCN tổng hợp ID và pass phòng học Zoom của các bộ môn
Thứ sáu (03/9/2021): Tập trung học sinh – GVCN thực hiện
- Ổn định lớp, điểm danh học sinh
- Triển khai Thời khóa biểu cho học sinh (Riêng Chương trình Tăng cường tiếng Anh 6,
7, 8, 9 chưa thực hiện chờ văn bản hướng dẫn, sẽ triển khai khi có thông báo)
- Giới thiệu các đường link xem Sách giáo khoa điện tử
- Cung cấp ID và pass phòng học Zoom của các bộ môn cho học sinh
- Hướng dẫn học sinh học trực tuyến và phương pháp học tập phù hợp của khối lớp.
- Cuối buổi sinh hoạt, GVCN báo cáo lại cho BGH những học sinh chưa trình diện 2
ngày (01/9, 03/9). Nắm lý do: học sinh nghỉ học, học sinh không có điều kiện tham gia
học trực tuyến, học sinh đang ở quê không thể học trực tuyến hay học sinh thuộc diện
F0 đanh cách ly, điều trị không thể tham gia…
Thứ bảy (04/9/2021):
- GVCN nhận danh sách chính thức của lớp
Chủ nhật (05/9/2021): CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021 – 2022

