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THÔNG BÁO
Các mốc thời gian chính của năm học
và cung ứng sách giáo khoa, dụng cụ học tập năm học 2021 - 2022
Căn cứ Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của UBND
tỉnh Đồng Tháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 an toàn, bảo
đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục ứng phó với đại dịch COVID19;
Căn cứ Công văn số 475/UBND-THVX ngày 06 tháng 9 năm 2021 của
UBND tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022;
Căn cứ Công văn số 272/SGDĐT-VP ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đồng Tháp về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch
thời gian năm học 2021 – 2022;
Căn cứ Công văn số 1258/SGDĐT-GDMNTH ngày 13 tháng 9 năm 2021
của Sở GDĐT Đồng Tháp về việc cung ứng sách giáo khoa, dụng cụ học tập năm
học 2021 – 2022;
Trường Tiểu học Phú Mỹ thông báo các mốc thời gian chính của năm học,
cung ứng sách giáo khoa, dụng cụ học tập năm học 2021 - 2022 với các nội dung
cụ thể như sau:
1. Các mốc thời gian chính của năm học
a) Tựu trường
Học sinh tựu trường vào ngày 22 tháng 9 năm 2021.
Lưu ý:
+ Học sinh không đến trường. Nhà trường thông tin các nội dung cần
thiết đến các em và gia đình bằng hình thức phù hợp (zalo nhóm, tin nhắn
vnedu,…)
+ Cha mẹ học sinh và các em xem danh sách các lớp 2, 3, 4, 5 lúc 8 giờ,
ngày 18/9/2021 và danh sách lớp 1 vào lúc 8 giờ, ngày 20/9/2021 tại địa chỉ
website : http://c1phumy.pgdsadec.edu.vn/
b) Thời gian thực học
Học sinh bắt đầu học từ ngày 27 tháng 9 năm 2021.
c) Khai giảng năm học
Trường Tiểu học Phú Mỹ không tổ chức lễ khai giảng năm học 2021 –
2022 tại trường.
Lưu ý: Sở GDĐT Đồng Tháp tổ chức khai giảng năm học 2021 - 2022
tại trường THCS Kim Hồng (TP. Cao Lãnh) lúc 7 giờ, ngày 20 tháng 9 năm 2021,

truyền hình và truyền thanh trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền
hình Đồng Tháp.
2. Phương án tổ chức dạy học
a) Trong điều kiện địa phương thực hiện giãn cách xã hội
Nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 5.
Đối với những học sinh không có điều kiện học trực tuyến và học sinh ở
các lớp 1, 2, 3, 4 giáo viên chuyển giao nhiệm vụ học tập cho các em thông qua
tin nhắn SMS, Vnedu, các ứng dụng OTT (Zalo, Messenger, Viber, ..), … hoặc
photocopy tài liệu chuyển đến cha mẹ học sinh, học sinh.
Nhà trường giới thiệu và rất mong quý cha mẹ học sinh theo dõi, cùng
hướng dẫn học sinh tự học với thời lượng phù hợp qua:
+ Kênh truyền hình quốc gia về giáo dục của Đài Truyền hình Việt
Nam (VTV7)
+ Website của Bộ GDĐT (Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình:
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/lich-hoc-truc-tuyen.aspx ; Hỗ trợ dạy học trực
tuyến : https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/day-hoc-truc-tuyen.aspx?ItemID=7497
và chọn mục “Cùng em học lớp 1”, “ Cùng em học lớp 2”) và Sở GDĐT.
Lưu ý: Sau khi kết thúc giãn cách xã hội, giáo viên hệ thống hóa các nội
dung đã dạy trực tuyến, dạy học qua truyền hình cho học sinh.
b) Trong điều kiện địa phương thực hiện bình thường mới
Học sinh đi học bình thường, nhà trường tổ chức dạy học theo kế hoạch và
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Giáo viên cung
cấp thêm tài liệu, học liệu, giao nhiệm vụ, giám sát, hướng dẫn học sinh tự học
thông qua hệ thống dạy và học trực tuyến LMS Zoom, Google Meet, Zalo, Zavi,
Viber, Facebook,...
3. Việc cung ứng sách giáo khoa
- Đối với học sinh lớp 1 và học sinh lớp 2: Cha mẹ học sinh đã đăng ký
qua đăng ký tuyển sinh (đối với lớp 1) và đăng ký qua tin nhắn (đối với lớp 2)
giáo viên chủ nhiệm sẽ liên hệ với cha mẹ học sinh sau khi có danh sách lớp mới.
Khi nhà trường nhận được SGK sẽ liên hệ để chuyển đến học sinh trong thời gian
sớm nhất.
- Đối với học sinh lớp 3, 4, 5: Nếu cha mẹ học sinh có nhu cầu đề nghị hỗ
trợ mua hộ SGK vui lòng đăng ký với GVCN lớp mới hoặc đăng ký qua link phía
dưới để nhà trường tổng hợp số lượng và liên hệ với các đơn vị có chức năng cung
ứng sách để đặt hàng, tiếp nhận và phối hợp với bưu điện chuyển đến học sinh
trong thời gian sớm nhất ngay sau khi đơn vị cung ứng giao sách.
Link đăng ký SGK lớp 3, 4, 5: https://forms.gle/DNWsV71tMqdpLY6L6
Lưu ý:
+ Sau khi CMHS gửi thông tin đăng ký SGK hệ thống sẽ thông báo “Câu
trả lời của bạn đã được ghi lại.” . Như vậy là mình đã đăng ký thành công.
+ Thời gian đăng ký từ 8 giờ, ngày 18/9/2021 đến 17 giờ, ngày 19/9/2021

- Nhà trường phối hợp với Bưu điện Thành phố Sa Đéc chuyển sách giáo
khoa đến tận nhà cho học sinh theo mức cước chuyển phát tại công văn
1201/BĐĐT-KHKD ngày 16/9/2021 của Bưu điện tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như
sau:
+ Khối lượng đến 5kg : 20.000 đồng
+ Từ trên 5kg đến 10kg : 30.000 đồng
+ Mỗi 01kg tiếp theo : 4.500 đồng
4. Đối với dụng cụ học tập
Trường hợp học sinh và cha mẹ các em có nhu cầu đề nghị hỗ trợ mua
hộ, vui lòng liên hệ đăng ký với giáo viên chủ nhiệm năm học 2021 - 2022, nhà
trường tổng hợp số lượng và liên hệ với các đơn vị có chức năng cung ứng để đặt
hàng:
- Các đơn vị có chức năng cung ứng sẽ chuyển đến cha mẹ học sinh và
cha mẹ học sinh trực tiếp thanh toán chi phí.
- Trường hợp do tình hình dịch bệnh phức tạp, các đơn vị cung ứng không
thể trực tiếp giao cho học sinh, thì nhà trường tiếp nhận và chuyển đến học sinh,
bằng hình thức phù hợp và trong thời gian sớm nhất ngay sau khi đơn vị cung ứng
giao hàng.
Nơi nhận:
-

Phòng GDĐT thành phố Sa Đéc (báo cáo);
UBND phường 2;
HT, PHT (chỉ đạo);
Giáo viên, nhân viên;
Ban Đại diện CMHS trường;
Website, Facebook, bảng thông báo;
Lưu: VT.
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