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KẾ HOẠCH 

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường và 

thực hiện chương trình dạy học học kỳ 2 năm học 2019-2020 

  

Thực hiện Công văn số 1583/BGDĐT-GDTC ngày 07/05/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường 

học;  

Căn cứ Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 07/05/2020 về sửa đổi, bổ sung và 

bãi bỏ một số nội dung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Nông tại Quyết 

định số 1187/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk 

Nông; 

Thực hiện Công văn số 2235/UBND-KGVX, ngày 07/05/2020 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Đắk Nông về việc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trong trường học. Trường Tiểu học Tô Hiệu xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

1. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 

1.1. Không áp dụng việc giản cách học sinh trong lớp học, thực hiện dạy học 

bình thường trở lại từ ngày 11/05/2020 (áp dụng TKB dạy học 2 buổi/ngày); 

1.2. Tích cực tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19: 

- Duy trì công tác vệ sinh trường, lớp học, thực hiện lau chùi bề mặt bàn, ghế, 

tay nắm cửa ra vào, nơi thường xuyên tiếp xúc bằng xà phòng hoặc dung dịch sát 

khuẩn sau mỗi buổi học. 

- Duy trì việc kiểm tra thân nhiệt của học sinh và cán bộ, giáo viên nhân viên 

trước khi vào trường và đầu buổi học; 

- Duy trì việc rửa tay, sát khuẩn tay cho học sinh thường xuyên( trước buổi 

học, trước khi giải lao, sau khi giải lao, trước khi ra về và sau khi đi vệ sinh);  

- Thường xuyên nhắc nhỡ, dặn dò học sinh không tụ tập trong thời gian nghỉ 

giải lao; hạn chế việc tiếp xúc học sinh giữa các lớp học với nhau. Giáo viên chủ 

nhiệm phối hợp với nhân viên Thư viện tổ chức cho HS đọc sách báo trong giờ giải 

lao. 

- Duy trì việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường, từ trường về nhà và trong thời 

gian nghỉ giải lao ngoài sân trường. Không bắt buộc đeo khẩu trang và không sử 

dụng các thiết bị che chắn cá nhân trong lớp học. 

- Đề nghị phụ huynh học sinh tiếp tục cam kết với nhà trường về sự an toàn 

của con em mình khi ở nhà. 

2. Thực hiện chương trình dạy học 
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2.1. Thời gian học kỳ 2 năm học 2019-2020, thực thiện theo Quyết định số 

628/QĐ-UBND ngày 07/05/2020 về sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung kế 

hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 

và giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Nông tại Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 

19/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (có quyết định gửi kèm) 

2.2. Đối với chương trình dạy học: 

- Tăng cường đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình dạy học để đảm bảo 

thời gian quy định (kết thúc chương trình học kỳ 2 trước ngày 11/07/2020)  

- Bám sát Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH (đã gửi trên Email cá nhân từng 

giáo viên) để điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với thực tiễn của trường, của lớp, 

“không rập khuôn, máy móc”; linh hoạt trong việc điều chỉnh thời lượng các môn 

học để tập trung vào 2 môn Toán và Tiếng Việt. Riêng khối 1 phải tập trung thời 

lượng dành cho môn Tiếng Việt, không để học sinh chưa biết đọc, chưa biết viết lên 

lớp 2;  

- Tổ chức đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ, đánh giá quá trình học 

tập và rèn luyện của học sinh một cách linh hoạt, bằng các phương pháp, kĩ thuật, 

công cụ khác nhau phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định. Không tổ chức 

dạy học, kiểm tra, đánh giá đối với những bài, nội dung, yêu cầu đã được tinh giản; 

các bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự chọn, tự đọc. 

Sử dụng thời gian đầu của năm học 2020-2021 để tập trung ôn tập, bổ sung 

các nội dung kiến thức cho học sinh trước khi thực hiện chương trình của năm học 

mới. 

Trên đây là kế hoạch Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trong nhà trường và thực hiện chương trình dạy học học kỳ 2 năm học 2019-2020. 

Nhà trường yêu cầu các bộ phận thực hiện theo phương châm: “khẩn trương 

nhưng nhẹ nhàng; đẩy cao tiến độ nhưng không gây áp”. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các bộ phận phản ánh 

trực tiếp cho lãnh đạo trường để kịp thời tháo gỡ. 

 

Nơi nhận:       HIỆU TRƯỞNG 
- PGDĐT; 

- HT, các PHT; (để c/đ) 

- GV,NV; (t/h) 

- Lưu: VT, Website. 

 

(thay báo cáo) 


