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THÔNG BÁO 
Thời gian tựu trường và tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2022 – 2023 

 

Thực hiện Quyết định số số 2372/QĐ - UBND ngày 18 tháng 8 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm 

học 2022-2023 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường 

xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, hướng dẫn số 836/PGDĐT ngày 18/8/2022 

của PGD&ĐT Uông Bí về hướng dẫn thực hiện khung kế hoạch thời gian năm 

học 2022- 2023, Trường Thực hành Sư phạm trân trọng thông báo tới cha mẹ học 

sinh và các em học sinh toàn trường thời gian tựu trường, thời gian tổ chức Lễ 

Khai giảng, thời gian bắt đầu chương trình học tập năm học mới, cụ thể:  

1. Thời gian tựu trường 

Đối với lớp 1: Học sinh tựu trường 8h00 ngày 22/8/2022 (học sinh thực 

hiện các nền nếp, thói quen, kĩ năng ban đầu lớp 1, chương trình 2 buổi/ngày có 

tổ chức bán trú). 

Học sinh các lớp, từ lớp 2 đến lớp 9 tựu trường 8 giờ 00 phút đến 10 giờ 

30 phút ngày 29/8/2022 (thứ hai).  

2. Thời gian tổ chức Lễ Khai giảng: 

Từ 7giờ 30 phút đến 9 giờ 00 phút ngày 5/9/2020 (Thứ 2).  

3. Thời gian bắt đầu học chương trình năm học 2022 – 2023: 

Từ ngày 06/ 9/ 2022 (thứ ba)  

 Trên đây là thông báo thời gian tựu trường và tổ chức Lễ Khai giảng năm 

học 2022 – 2023 của Trường Thực hành Sư phạm, kính đề nghị các bậc cha mẹ 

học sinh đưa đón con em đến trường đúng thời gian, đảm bảo an toàn giao thông 

và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 2019. 
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