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1. Sinh hoạt nội bộ:
- HS làm vệ sinh lớp học, lau bàn ghế ( từ 6g45g - 7g00), lau cửa kính phòng học.
- GVCN ổn định lớp, điểm danh, ghi nhận về tình hình sức khoẻ HS, báo về Cô Tuyết
Vân các trường hợp là F0, F1 cộng đồng hoặc các trường hợp không tham gia học được
do phải nhập viện. Thầy Cô động viên tinh thần HS, giải thích rõ về phương châm thích
ứng “ linh hoạt” trong tình hình hiện tại. Thầy Cô triển khai CV 625/UBND-VX ngày
2/3/2022 điều chỉnh một số nội dung trong CV 548/625-VX.
- GVCN sinh hoạt kỹ với HS những thay đổi về Quy định chấp hành nội quy: trang
phục, tóc, giày…. Thầy Cô GVCN 10 nhắc nhở các trường hợp chưa có phù hiệu theo
quy định ( theo danh sách ghi nhận từ p. QLHS). Học sinh không mang thức ăn,
nước uổng ( ly) lên lầu. Không sử dụng thức ăn trong phòng học.
- GVCN phân công cán sự lớp theo dõi và báo cáo số HS vắng hàng ngày. Lớp trưởng
ghi nhận HS vắng đầu tiết 3, tiết 5 lên góc bảng ( ghi rõ vắng từ tiết 3…). Sau 5
phút của tiết học nếu GVBM chưa đến lớp, Lớp trưởng báo về P. QLHS.
- GVCN phối hợp với phòng QLHS và GV bộ môn để quản lý tình hình học tập, kỷ luật
của học sinh, động viên, nhắc nhở ý thức, thái độ học tập của một số trường hợp ( tuỳ
tình hình từng lớp). Đề nghị HS làm Vệ sinh phòng học cuối giờ nghiêm túc. Sẽ ghi
nhận và tính điểm thi đua các lớp.
2. Sinh hoạt về công tác phòng chống Dịch Covid 19: Đảm bảo giãn cách,phân luồng
khi ra về, thực hiện 5K, thực hiện nghiêm công tác phòng chống Dịch bệnh. Phân
công hs lau bàn bằng dung dịch khử khuẩn nhận từ P. Y tế.
3. Truyền thông: Phục Hồi sau Covid. ( tài liệu đính kèm)
4. Sinh hoạt Chuyên đề: Ý nghĩa, Lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. ( tài liệu)
5. Vấn đề khác: ( tuỳ tình hình lớp).
- Sinh hoạt về kế hoạch Đoàn trường.
- GVCN nhắc HS hoàn tất các khoản Thu tháng 2 và tháng 3/2022 ( theo Thông báo)
- HS không tự ý di chuyển, thay đổi tài sản nhà trường.
- Truyền thông học sinh về đến trường an toàn, Phải chấp hành Nghiêm luật An toàn
giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, gắn máy. Nhắc HS việc chưa đủ
tuổi không được sử dụng xe mô tô, gắn máy.

