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THÔNG BÁO 

Về việc tựu trường – khai giảng và tổ chức dạy học, năm học 2021-2022 

 

Thực hiện Công văn số 1266/SGDĐT-VP, ngày 26/8/2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Đắk Lắk về việc thực hiện Kế hoạch năm học 2021-2022; Công văn số 

1274/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 28/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk 

về việc tổ chức dạy học trong điều kiện ứng phó với dịch bệnh COVID-19 đối với 

giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên, 

Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Toản, Thông báo: 

1. Không tổ chức tựu trường vào ngày 01/9/2021. 

2. Lễ khai giảng: 

- Hình thức tổ chức: Trực tuyến 

- Thời gian: 8 giờ, ngày 05/9/2021 

- Thành phần: Tại điểm cầu chính (Phòng Hội đồng): Hiệu trưởng, các Phó Hiệu 

trưởng, Chủ tịch CĐ, Bí thư, các Phó BT Đoàn TN, Thư ký HĐ, TTCM, TTVP. 

- Phương tiện truyền tải: Phần mềm Microsoft Teams. 

- Phát trực tiếp trên Facebook Trường THPT Trần Quốc Toản - Đắk Lắk tại địa 

chỉ: https://www.facebook.com/c3tranquoctoandaklak/ 

3. Tổ chức dạy học 

- Thời gian học chính thức, ngày 06/9/2021 

- Hình thức học: Trực tuyến – Qua phần mềm Microsoft Teams. 

- Danh sách học sinh lớp 10 (2021-2022); Thời khóa biểu dạy học: Nhà 

trường sẽ đăng tải trên Website tại địa chỉ: http://c3tranquoctoan.daklak.edu.vn/ 

- Tài khoản học tập của từng học sinh: Học sinh liên hệ với giáo viên chủ nhiệm 

để được cấp tài khoản. 

- Chậm nhất ngày 03/9/2021: Tất cả học sinh phải cài đặt và đăng nhập vào phần 

mềm học trực tuyến Microsoft Teams. 

- Đối với những học sinh không có điều kiện để học trực tuyến (không có điện 

thoại thông minh, không có máy tính kết nối Internet và không có ti vi để học trên 

truyền hình) thì báo cáo giáo viên chủ nhiệm lớp để nhà trường nắm bắt kịp thời và 

có phương án giao bài học và một số hình thức học khác. 
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