SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN

Số: 57/QĐ-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 17 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về quản lý và tổ chức dạy học qua Internet
năm học 2019-2020
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN
Căn cứ Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 26/3/2020 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình;
Căn cứ Công văn số 1247/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 13/4/2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh,
sinh viên trong quá trình học tập qua Internet;
Căn cứ Công văn số 690/SGDĐT-CTTT ngày 16/4/2020 về việc tăng cường công
tác đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông trong quá trình học tập qua
Internet,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý và tổ chức dạy
học qua Internet năm học 2019-2020 của trường THPT Ngô Quyền.
Điều 2. Các Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Website trường;
- Lưu: VT, CM.

HIỆU TRƯỞNG
(đã kí)

Phan Vũ Hào
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TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN

QUI ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC DẠY HỌC QUA INTERNET
NĂM HỌC 2019 – 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 57 /QĐ-NQ ngày 17 tháng 4 năm 2020
của Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền)
1. Đối với cán bộ quản lí
- Thực hiện có hiệu quả việc tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình
theo các văn bản chỉ đạo của ngành;
- Tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ giáo viên sử dụng các phần mềm dạy
học trực tuyến hiệu quả;
- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các kĩ năng sử dụng Internet, mạng
xã hội đảm bảo an toàn, an ninh mạng khi tham gia hoạt động dạy học qua Internet;
kĩ năng phòng, tránh các nguy cơ, tình huống, tác hại có thể xẩy ra đối với thầy cô
giáo, học sinh và cha mẹ học sinh trong dạy học qua Internet;
- Khuyến cáo các thầy cô giáo không sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến
Zoom vì phần mềm này đã xuất hiện lỗ hổng bảo mật, gây mất an toàn thông tin và
không đảm bảo an toàn cho học sinh khi học tập qua Internet;
- Giới thiệu, phổ biến cho giáo viên những giải pháp, phần mềm quản lí, tổ
chức dạy học quan Internet tin cậy, có uy tín, có bản quyền, những phần mềm do
bộ GDĐT và Bộ thông tin truyền thông giới thiệu, sử dụng miễn phí trong mùa
dịch Covid-19 hiện nay đảm bảo an toàn cho học sinh;
- Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi quá trình dạy học trực tuyến của
giáo viên và học sinh.
2. Đối với cán bộ giáo viên
2.1 . Giáo viên chủ nhiệm:
- Lập danh sách báo cáo BGH kịp thời về tình hình học trực tuyến qua mạng
Internet của học sinh: Số học sinh không đủ thiết bị học qua mạng, đường truyền
không ổn định;
- Tuyên truyền phổ biến kiến thức, kĩ năng sử dụng Internet an toàn khi tham
gia các hoạt động học tập qua mạng. Tuyệt đối không được cung cấp địa chỉ Id
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cũng như mã lớp học cho người ngoài lớp của mình. Nếu có tình huống gây hại xẩy
ra phải thông báo ngay cho cô giáo chủ nhiệm và phụ huynh;
- Thường xuyên trao đổi với giáo viên bộ môn để nắm bắt tình hình học tập
cụ thể của lớp về sĩ số, tình thần học tập,…;
- Thông báo kịp thời đến phụ huynh về thời khóa biểu, thời gian biểu các
tuần học để phụ huynh quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho con học tập cũng như
những phản hồi của phụ huynh về khó khăn mà học sinh, gia đình gặp phải trong
việc học qua mạng Internet;
- Thực hiện sinh hoạt lớp 15 phút đầu giờ để điểm danh, tạo không khí ban
đầu hứng thú đối với học sinh;
- Thông báo nội qui đối với học sinh khi tham gia học trực tuyến.
2.2. Giáo viên bộ môn:
- Chuẩn bị phương tiện, giáo án được phê duyệt trước khi lên lớp; tổ chức
các hoạt động học cho học sinh bao gồm: thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi thảo
luận giữa học sinh với nhau và giữa học sinh với giáo viên; kiểm tra, đánh giá mức
độ nắm vững kiến thức đã học qua Internet khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn
tập bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo
trong chương trình;
- Trao đổi thường xuyên với giáo viên chủ nhiệm về tình hình học tập của
học sinh sau mỗi giờ học;
- Lưu giữ hồ sơ dạy trực tuyến đầy đủ theo quy định.
3. Đối với học sinh
- Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên, hoàn
thành và nộp sản phẩm học tập để được kiểm tra đánh giá;
- Tuyệt đối không cung cấp địa chỉ Id, mã lớp học cho người ngoài lớp học;
- Học cách sử dụng mạng Internet an toàn: không cung cấp tài khoản, mật
khẩu email cá nhân cho các trang mạng không uy tín; không truy cập hay tải những
nội dung của các website không uy tín. Báo cáo ngay cho giáo viên chủ nhiệm khi
có tính huống gây hại xẩy ra;
- Học sinh vào phòng học trước giờ học 15 phút; chuẩn bị sách, vở, đồ dùng
học tập đầy đủ;
- Đầu buổi giáo viên chủ nhiệm điểm danh, trong các tiết học lớp trưởng
điểm danh và cuối giờ báo lại cho giáo viên bộ môn;
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- Học sinh bật webcam, tắt micro khi giáo viên vào phòng;
- Khi giáo viên đặt câu hỏi, chỉ định học sinh nào học sinh đó bật micro trả
lời, trả lời xong tắt micro ngay;
- Yêu cầu học sinh trong quá trình tham gia học trực tuyến: Lời nói chuẩn
mực; trang phục chỉnh tề, ngay ngắn; đầu tóc gọn gàng.
4. Đối với phụ huynh
Nâng cao trách nhiệm, dành nhiều thời gian quan tâm, hỗ trợ học sinh kết
nối, sử dụng phòng học trực tuyến an toàn và có biện pháp quản lí trong trong thời
gian học sinh tham gia học trực tuyến và sử dụng Internet./.
HIỆU TRƯỞNG
(đã kí)
Phan Vũ Hào
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