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SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC C
Số:

/TB-MĐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC HỌC KỲ II TỪ 07/ 02/ 2022
Căn cứ công văn số 227/SGDĐT- CTTT ngày 25/01/2022 của Sở GDĐT Hà
Nội về việc tổ chức hoạt động dạy học cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa
bàn thành phố;
Căn cứ công văn số 158/KH-UBND-GDĐT ngày 27/01/2022 của UBND
huyện Mỹ Đức về việc tổ chức cho học sinh THCS, THPT, GDNN-GDTX trở lại
trường sau thời gian tạm dừng đến trường;
Trường THPT Mỹ Đức C thông báo kế hoạch dạy và học của giáo viên, học
sinh toàn trường từ 07/02/2022 như sau :
1. Toàn trường thực hiện thời khóa biểu số 2 – kỳ II áp dụng từ 07/02/2022.
2. Ngày 07/02/2022:
- Các lớp 12A3; 12C5; 12C7; 12C9 học trực tiếp tại trường theo TKB số 2.
Giờ vào lớp tiết 1: 7h15’.
- Khối 10, 11 và các lớp 12A1, 12A2, 12A4, 12C8 học trực tuyến tại nhà
theo TKB số 2. Giờ vào lớp tiết 1: 7h15’.
3. Ngày 08/02/2022
Toàn trường dạy và học trực tiếp tại trường vào các buổi sáng theo thời
khóa biểu số 2. Giờ vào học 7h15’.
Ban giám hiệu đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà
trường thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung trong thông báo để việc dạy và học
chương trình học kỳ II đúng tiến độ kế hoạch năm học.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD&ĐT(Để b/c);
- CB,GV,NV,HS(t/h)
- Đăng Website trường;
- Lưu VT.

Trần Xuân Thuấn.

