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THÔNG BÁO
Nội dung hoạt động đầu năm học 2020-2021
1. Kế hoạch tựu trường và Khai giảng năm học mới
- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên thành phố Đà Nẵng vẫn còn thực hiện
cách ly và giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg, tạm thời học sinh trên địa bàn thành
phố Đà Nẵng nói chung và trường Tiểu học Võ Thị Sáu nói riêng không tổ chức tựu
trường và Lễ Khai giảng như mọi năm.
- Vào lúc 7h00 ngày 05/09/2020 Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng phối hợp với Đài phát
thanh - Truyền hình Đà Nẵng thực hiện Chương trình Tọa Đàm “ Đà Nẵng - Chào năm
học mới ”lúc 7h trên kênh DaNangTV1 và DaNangTV2, phát lại 14h30 trên kênh
DaNangTV1 và 15h trên kênh DaNangTV2.
- Lúc 7g30 cùng ngày, nhà trường tổ chức cho CB-GV-NV, PH và HS xem video
“Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Đà Nẵng - Chào năm học mới ” trên trang Web trường,
Zalo của lớp, Facebook.....
- Kính mời toàn thể CBGVNV, quý phụ huynh và học sinh cùng theo dõi.
2. Kế hoạch tổ chức hoạt dộng đầu tháng 9
THỜI GIAN
NỘI DỤNG
- Kiểm tra, rà soát, sắp xếp hồ sơ học sinh chuyển đến, chuyển đi.
Thứ Ba
Ngày 01/9/2020 - GVCN Khối 2,3,4,5 tiến hành bàn giao công tác chủ nhiệm
- GVCN lớp mới (lớp 2,3,4,5) năm học 2020-2021 làm quen phụ
huynh, học sinh thông qua Zalo của mỗi lớp,tiến hành thực hiện
công tác chủ nhiệm, quy định về sách vở, đồ dùng học tập, nội quy
của trường, của lớp, nề nếp học tập ....
- Tiếp tục rà soát động viên phụ huynh có con vào lớp 1 nộp hồ sơ.
Thứ Năm
Ngày 3/9/2020
Tổng kết công tác tuyển sinh.
- GVCN Khối lớp Một liên kết với PHHS qua Zalo làm quen và
thông báo các nội dung đầu năm.

Thứ Sáu
Ngày 4/9/2020

- Công khai danh sách học sinh khối 1 trên Web, Facebook của
trường, bản thông báo, Zalo của lớp.

Thứ Bảy
Ngày 5/9/2020

- CB-GV-NV, PH và HS xem chương trình tọa đàm “ Đà Nẵng Chào năm học mới ”lúc 7h trên kênh DaNangTV1 và
DaNangTV2, phát lại 14h30 trên kênh DaNangTV1 và 15h trên
kênh DaNangTV2.
- CB-GV-NV, PH và HS xem video “Trường Tiểu học Võ Thị Sáu,
Đà Nẵng - Chào năm học mới ” trên trang Web trường, Zalo của
lớp, Facebook.....
- Bắt đầu Tuần 01 theo khung kế hoạch thời gian năm học thông
qua trang Viettelstudy.vn, Zalo,Gmail, Zoom của lớp:
- Đối với học sinh lớp 1 thực hiện tuần làm quen theo những nội
dung: Tuyên truyền về CTGDPT 2018, làm quen với SGK,vở, đồ
dùng, học tập, nội quy của nhà trường, của lớp,nề nếp học tập (tư
thế ngồi học,cách cầm bút ,đặt bút,nối nét,cách cầm sách vở...)
hướng dẫn các kỹ năng giao tiếp,cách diễn đạt, trình bày với thầy
cô, bạn bè, cha mẹ......
- Đối với học sinh lớp 2, 3, 4, 5: Giáo viên giao nội dung bài học
hướng dẫn học sinh tự học, ôn tập kiến thức, kiểm tra, chữa bài cho
học sinh.

Thứ 2 đến thứ 6
Từ ngày 07-11/9

Lưu ý: Trong thời gian học sinh học ở nhà rất mong quý phụ huynh kết nối với giáo
viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn qua các kênh thông tin của lớp học tự lập đồng thời
theo dõi thông tin của nha trường qua kênh Facebook, Website:
https://edu.viettel.vn/danang-thvothisau-lienchieu/. Sau ngày 11/9/2020, tùy vào tình
hình thực tế của dịch bệnh, nhà trường sẽ có thông báo cụ thể đến quý phụ huynh.
Trân trọng ./.
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