CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG THPT LẠNG GIANG SỐ 3
SỞ GD&ĐT BẮC GIANG

Số: 106 /THPTLG3

Lạng Giang, ngày 12 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
Ngày 11/5/2021 trường THPT Lạng Giạng số 3 đã ban hành Kế hoạch số 105/KHTHPTLG3 về việc dạy học trực tuyến cho học sinh khối 10,11 trong thời gian nghỉ học
ở trường và dạy học trực tiếp khối 12 để hoàn thành chương trình năm học 20202021. Được sự đồng ý của lãnh đạo Sở GD&ĐT Bắc Giang, nay nhà trường điều
chỉnh một số nội dung trong kế hoạch, cụ thể như sau:
1. Từ ngày 13/5/2021 chuyển việc học trực tiếp học sinh (HS) khối 12 ở trường
thành học theo hình thức trực tuyến ở nhà. Lưu ý:
- Thời khóa biểu (TKB) học trực tiếp của khối 12 sẽ được thay bằng TKB dạy
trực tuyến (đ/c Nghĩa sẽ gửi trước 11g30 ngày 13/5/2021); khi nhận được TKB đề
nghị giáo viên (GV) chủ nhiệm, GV bộ môn chuyển ngay tới HS.
- Buổi sáng ngày 12/5/2021(đã thực hiện): các tiết dạy khối 12 ghi sổ đầu bài
bình thường ở lớp A (như Kế hoạch 105).
- Riêng buổi sáng ngày 13/5/2021: GV dạy trực tuyến theo TKB (gửi kèm Công
văn này), vẫn dạy theo lớp đã chia đôi (ví dụ: GV Nghĩa sáng ngày 12/5/2021 dạy
Toán 12A6-A tiết 1,2,3 thì buổi sáng ngày 13/5/2021 dạy Toán 12A6-B tiết 1,2,3;
tương tự cho GV dạy các môn ở lớp khác). Các tiết học lớp B ngày 12/5/2021 sẽ được
ghi sổ đầu bài vào buổi sáng ngày 13/5/2021 của lớp 12 ban đầu.
2. Từ ngày 14/5/2021 HS khối 12 học trực tuyến cả lớp theo TKB.
3. Các nội dung khác để thực hiện dạy trực tuyến của khối 12 áp dụng như khối
10,11 đã được nêu trong Kế hoạch 105.
4. Môn Thể dục khối 12: tạm dừng dạy trực tiếp tại trường đến khi Hiệu trưởng
có ý kiến chỉ đạo mới.
Nơi nhận:
- Ban giám hiệu, TTCM (chỉ đạo và thực hiện);
- GV, HS toàn trường (thực hiện);
- Lưu: VT.
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