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trực tuyến lớp 3,4,5 cấp Tiểu học  
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Lệ Thủy, ngày     tháng 9 năm 2021 

 

  

Kính gửi: Hiệu trưởng (Giám đốc) trường TH, TH&THCS, TTGDTKT. 

 

Thực hiện Công văn số 830/PA-GD&ĐT ngày 20/9/2021 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo Lệ Thủy về phương án Tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch 

Covid-19 năm học 2021-2022 và sau khi nắm bắt tình hình dạy học trực tuyến từ 

ngày 20/9 đến 22/9/2021 tại các đơn vị, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chỉ 

đạo dạy học trực tuyến khối 3,4,5 cấp Tiểu học từ ngày 23/9/2021 đến 30/9/2021 

cụ thể như sau: 

1. Lãnh đạo các đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo, theo dõi tình hình dạy học 

trực tuyến của giáo viên, học sinh; nắm bắt ý kiến của phụ huynh để tổ chức rút 

kinh nghiệm, điều chỉnh phù hợp trong thời gian tới; kịp thời báo cáo Phòng 

GD&ĐT để theo dõi, chỉ đạo.     

2. Từ ngày 23/9/2021 đến ngày 30/9/2021, Phòng GD&ĐT yêu cầu: 

- Các đơn vị căn cứ tình hình thực tế để lựa chọn môn học, thời lượng dạy 

học trực tuyến phù hợp tránh hiện tượng quá tải gây áp lực cho giáo viên, học sinh 

và chưa phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy và học hiện có. 

+ Cụ thể: tổng số tiết/tuần không quá 20 tiết, dạy không quá 4 tiết/ngày/lớp, 

tổ chức dạy học không quá 5 ngày/tuần, mỗi tiết học khoảng từ 25-30 phút.  

+ Trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến, các đơn vị cần lưu ý hướng 

dẫn phụ huynh chuẩn bị các điều kiện học tập và đảm bảo an toàn cho học sinh. 

- Khuyến nghị các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế để tạm thời giảm môn, 

giảm tiết nhằm đảm bảo không quá 20 tiết/tuần/lớp; có thể giảm tạm thời môn Tin 

học và Tiếng Anh khối 3,4,5 mỗi môn 01 tiết/tuần/lớp. 

- Nội dung còn lại của chương trình chưa tổ chức dạy học được từ ngày 

20/9/2021 đến 30/9/2021 các trường sẽ tổ chức dạy bù trong thời gian phù hợp tiếp 

theo (sau ngày 30/9/2021). 

Nhận được Công văn này, Hiệu trưởng (giám đốc) các trường TH, 

TH&THCS, TTGDTKT triển khai thực hiện nghiêm túc (các vấn đề vướng mắc 

gửi về bộ phận TH để kịp thời hướng dẫn)./. 
 

Nơi nhận:                                                          KT. TRƯỞNG PHÒNG 

- Như kính gửi (t/h);                                              PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- Trưởng phòng (b/c); 

- LĐ, CVTH (chỉ đạo); 

- Đăng Website PGD&ĐT; 

- Lưu: VT, TH. 

 

                Lê Ngọc Thành 
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