Thông báo về Covid của Sở GD-ĐT
Theo đó, phụ thuộc đề xuất của Sở GD- ĐT, UBND TP.HCM quyết định cho phép học sinh ngừng tới
trường từ ngày 10.5 để phòng chống dịch Covid-19.
Trong thời gian này, các trường triển khai những hoạt động giáo dục bằng hình thức trực tuyến, đẩy
mạnh việc dạy học trên internet để hoàn thành chương trình và kết thúc năm học.
Trước đó, vào chiều tối ngày 5.5, Sở GD- ĐT chỉ dẫn các trường điều chỉnh kế hoạch dạy học cũng như
kết thúc kiểm tra định kỳ học kỳ 2 với hình thức kiểm tra trực tiếp tại lớp, tại trường trước ngày 9.5, trong
khi thời hạn hoàn thành khám đánh giá trước đây là ngày 15.5 để ngăn tình trạng bệnh sùi mào gà.
cụ thể, nhà trường dựa vào các quy định của Bộ GD- ĐT về đánh giá, xếp mẫu học sinh để ứng dụng
thêm các hình thức kiểm tra định kỳ bằng bài thực hành, dự án học tập (nếu có) để thay thế, giảm sức ép
cho học sinh
Trong chỉ dẫn của Phó Giám đốc Sở GD- ĐT Nguyễn Văn Hiếu có nội dung yêu cầu những trường điều
chỉnh kế hoạch dạy học, xây dựng kế hoạch dạy học thông qua internet để hoàn thành chương trình theo
khung thời gian năm học 2020- 2021.
Được biết, Hiện tại học sinh lớp 12 tại TP.HCM đã hoàn tất những bài thăm khám học kỳ 2, các khối lớp
còn lại đang lần lượt thực hiện một số bài thăm khám trị bệnh sùi mào gà.
Để đảm bảo an toàn cho học sinh trong hiện trạng dịch Covid-19 nặng hơn phức tạp, Sở GD-ĐT đã lần
lượt ban hành những công văn khẩn yêu cầu một số trường tăng cường công tác phòng, chống dịch
bệnh, báo cáo thường xuyên việc di chuyển của học sinh, giáo viên trong thời gian vừa qua.

UBND TP.HCM chỉ đạo, tạm ngưng một số hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục trực tiếp tại những cơ
sở giáo dục từ ngày 10.5 cho đến khi có thông báo mới.
Trẻ mầm non dừng đến trường từ ngày 10.5. Những cơ sở giáo dục phổ thông tiếp tục thực hiện nhiệm
vụ giảng dạy theo hình thức dạy cũng như học trên internet, đảm bảo đủ thời lượng, thông tin, kỹ năng
để hoàn tất chương trình năm học theo quy định.
Riêng đối với học sinh lớp 9, lớp 12, để đảm bảo chất lượng cho kỳ thi cuối cấp vaf kỳ thi tốt nghiệp
THPT, căn cứ theo điều kiện cụ thể, hiệu trưởng một số trường có khả năng cân nhắc, xây dựng phương
án duy trì tổ chức học tập trực tiếp, báo cáo Sở GD và phòng GD. Cũng như các đơn vị phải chịu trách
nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên, công nhân viên… Tuân thủ đầy đủ những tiêu
chí được quy định ở Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 bằng thuốc vắc xin.
Đối với một số hoạt động dạy- học chẳng thể tổ chức dạy trên mạng internet như thí nghiệm, thực tập…
tại những cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục ĐH có thể cân nhắc, tự giác quyết định cũng như chịu
trách nhiệm lựa chọn các hình thức triển khai , phải đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid-19.

