
BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT XUÂN LỘC THÔNG BÁO 
Về việc khảo sát điều kiện Học trực tuyến qua phần mềm K12 Online năm học 2021-2022 

 

Kính gửi:  -Giáo viên chủ nhiệm các khối lớp năm học 2021-2022 

-Quý cha mẹ học sinh và các em học sinh nhà trường 

 

Thực hiện chỉ đạo của Sở GD-ĐT Đồng Nai về việc tổ chức dạy học khi bước vào 

năm học mới 2021-2022 trong điều kiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-

19, trường THPT Xuân Lộc sẽ tổ chức dạy học trực tuyến bằng phần mềm K12 Online cho 

tất cả các khối lớp của nhà trường. 

Để đảm bảo công tác ký kết với cơ quan chức năng cung cấp phần mềm K12 Online 

phục vụ cho việc học tập của con em thuận lợi, nhà trường đề nghị quý thầy cô GVCN và 

quý bậc cha mẹ học sinh thực hiện một số việc như sau: 

1.Với các em học sinh khối 10 năm học 2021-2022: 

Căn cứ danh sách biên chế lớp và danh sách - số điện thoại của Giáo viên chủ nhiệm được 

niêm yết tại Website nhà trường theo địa chỉ http://thptxuanloc.edu.vn  .Giáo viên chủ nhiệm và 

cha mẹ học sinh của lớp lập nhóm Zalo để tìm hiểu, cung cấp thông tin về điều kiện của con em 

khi tham gia học trực tuyến. 

2.Với các em học sinh khối 11 và 12 năm học 2021-2022: 

Giáo viên chủ nhiệm và học sinh liên hệ lập nhóm Zalo để cung cấp thông tin về điều 

kiện, khả năng của mình khi tham gia học trực tuyến. 

(Danh sách, số điện thoại của học sinh GVCN xem ở mail cá nhân hoặc trên Website nhà 

trường từ 17h00 thứ hai, ngày 30/8/2021). 

3.Nội dung cha mẹ hoặc học sinh cần cung cấp cho GVCN về bản thân học sinh: 

-Có thể tham gia học trực tuyến được hay không? 

-Nếu không học trực tuyến được thì lý do vì sao? 

-Nếu tham gia được thì sẽ sử dụng phương tiện nào sau đây: Laptop; máy tính bàn; iPad; 

điện thoại thông minh… 

4.Thời gian hoàn thành kết nối: 

-GVCN ghi nhận lại cụ thể điều kiện từng học sinh để nhà trường có phương án hỗ trợ. 

-Hoàn thành hạn cuối là ngày 05/9/2021. 

-Chậm nhất 15h00 ngày 5/9/2021, GVCN báo cáo số liệu về Ban giám hiệu qua Zalo 

nhóm GVCN nhà trường. 
  

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý thầy cô GVCN, Quý bậc Cha mẹ và các 

em học sinh để công tác dạy học của trường khi vào năm học mới được thuận lợi. 

Xin trân trọng kính chào! 
                                                                 Xuân Lộc, ngày 30 tháng 8 năm 2021 

                                                                          KT. HIỆU TRƯỞNG 

                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                               Vũ Ngọc Cường 

http://thptxuanloc.edu.vn/

