Trường THPT Lý Thường Kiệt

NỘI DUNG SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
Tuần 8/HK1: từ 07/10/2019 đến 12/10/2019
1. Tiết SHDC: (lớp trực 12A8)
- Phối hợp với Công an huyện tổ chức tuyên truyền về “An toàn giao thông” lần 1 năm học
2019-2020;
- Tổ Ngoại ngữ báo cáo chuyên đề của “Đọc hiểu đoạn văn và cách làm bài thi đọc hiểu
cho HS lớp 12” (người báo cáo: cô Trần Thị Tuyết Vân)
- 7g30: tổ chức Đại hội Đoàn trường năm học 2019 - 2020 (HS có tên trong DS tham dự
tập trung lúc 6g45 tại Hội trường để chuẩn bị).
2. Tiết SHCN:
❖ Tổ chức tiết hoạt động NGLL (chủ đề tháng 10):
+ Khối 10: Thi hỏi đáp về tình bạn, tình yêu và gia đình.
+ Khối 11: Tổ chức diễn đàn “Vẻ đẹp trong tình bạn và tình yêu”.
+ Khối 12: Tìm hiểu về Luật Hôn nhân và gia đình.
❖ GVCN nhắc nhở HS:
- Áp dụng TKB mới từ ngày 07/10/2019.
- Bắt đầu học bơi tại hồ bơi nhà Thiếu Nhi huyện Hóc Môn. Yêu cầu HS thực hiện
đúng các quy định về trang phục và nội quy HS khi đi học ngoài nhà trường, Giám
thị sẽ trừ điểm nề nếp nếu HS vi phạm.
- Lịch trực lao động của các lớp có sự thay đổi, HS theo dõi lịch trực để thực hiện.
3. Công tác khác:
- Ngày 12, 13/10/2019 (thứ bảy và chủ nhật): Bắt đầu thi đấu Hội khỏe Phù Đổng cấp
trường năm học 2019-2020. GVCN yêu cầu HS xem lịch thi đấu theo thông báo của tổ
Thể dục để thực hiện.
- Từ ngày 12/10/2019 (thứ bảy): Bắt đầu dạy các lớp bồi dưỡng HS giỏi K10, K11 vào
sáng thứ bảy hàng tuần. GVCN yêu cầu HS theo dõi DS và phòng học để đi học đầy đủ
và đúng giờ.
- Ngày 12/10/2019 (thứ bảy): Hướng nghiệp 12 “Hiểu mình dẫn lối" Định hướng nghề
nghiệp chuyên sâu (chuyên đề 4).
• Buổi sáng: 7g30 tại Hội trường, 9g15 tại phòng học;
• Buổi chiều: 13g00 tại Hội trường, 14g15 tại phòng học.
- 13g15, ngày 12/10/2019 (thứ bảy): Chương trình “tập huấn tiêu dùng bền vững” dành
cho Lớp trưởng và Bí thư các lớp khối 10 và khối 11 tại phòng NN1.
- 7g30, ngày 13/10/2019 (chủ nhật): Khai mạc Cuộc thi "Cùng non sông cất cánh" Lần IX
năm 2019.

