TRƯỜNG THPT PHƯỚC LONG
Năm học: 2021-2022

Tuần lễ thứ 12/HKII

NỘI DUNG SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
Từ ngày 25/4/2022 đến 29/4/2022

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 hoặc các trường hợp không tham gia học được do phải nhập viện. Thầy Cô sinh
hoạt kỹ với HS về ý thức chủ động, không chủ quan.
- GVCN sinh hoạt kỹ với HS về Quy định chấp hành nội quy: trang phục, tóc, giày…. Học sinh
không mang thức ăn, nước uổng ( ly) lên lầu. Không sử dụng thức ăn trong phòng học.
- GVCN cho học sinh ghi lịch kiểm tra HKII, nhắc nhở HS ôn bài, tham gia thi nghiêm túc. Khi
dự KT học kỳ, HS mặc đồng phục chính khóa, mang theo thẻ dự thi
Thời gian

Khối

Nội dung

Chi chú

Từ 25/4/2022 đến HS 10,11,12

Kiểm tra KII các môn Tin học, Tại lớp_ theo TKB

6/5/2022

Công nghệ, Thể dục, GDQP

Từ 4/5/2022 đến HS 12

Kiểm tra HKII _9 môn

Buổi sáng

7/5/2022

Học Thời khóa biểu chính khóa

Buổi chiều

Kiểm tra HKII _9 môn

Theo lịch
Ngày 11,12/5

Từ

HS 10,11

9/5/2022 đến HS 10,11

12/5/2022

HS 12

Nhận bài KT, tổng kết môn

Từ 13/5-15/5/2022

HS 12

Ngoại khóa Đà lạt

2. Sinh hoạt về công tác phòng chống Dịch Covid 19: Không chủ quan, thực hiện nghiêm việc
đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, công. Phân công hs lau bàn bằng dung dịch khử khuẩn
nhận từ P y tế.
3. Sinh hoạt về thực hiện Quy định: Để đảm bảo an toàn vệ sinh, phòng chống dịch bênh, HS
KHÔNG không mua, ship thức ăn vào trường trong giờ học, giờ chơi.
4. Sinh hoạt Chuyên đề:
5. Ngoại khóa: Tuyên truyền Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng 6- Tháng
hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình.
Thời gian: 6g45 đến 8g, HS toàn trường.
GVCN tập trung ổn định HS lúc 6g 45.
6. Vấn đề khác: ( tuỳ tình hình lớp).
- HS không tự ý di chuyển, thay đổi tài sản nhà trường. HS không mang bình nước uống vào lớp
học.
- Để chuẩn bị phòng Thi HKII, các lớp di chuyển các quạt điện ra khỏi phòng học.( lớp tự
trang bị). Thu dọn tập vở, đồ dùng cá nhân trước ngày 29/4/2022.
- 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.
- Triển khai kế hoạch Đoàn trường.
 Thông báo: Thứ Hai, Ba ngày 2,3/5/2022, HS toàn trường nghỉ bù Lễ 30/4,1/5.

