Trường THPT Lý Thường Kiệt
NỘI DUNG SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
Tuần 3/HK1: từ 21/9/2020 đến 26/9/2020
1. Tiết SHDC: (lớp trực: 12A03)
- Dặn dò HS về công tác chuẩn bị ĐH Đoàn lớp.
2. Tiết SHCN: Tổ chức ĐH Chi đoàn lớp:
 Thời gian: tiết SHCN, ngày 21/9/2020
 Nhắc nhở, phân công HS chuẩn bị nhân sự, văn kiện, trang trí phòng học… theo quy định
để tổ chức Đại hội tại lớp.
 Yêu cầu các Chi đoàn lớp tổ chức đại hội nghiêm túc đúng tiến trình do Đoàn trường
hướng dẫn. Đoàn viên phải đeo huy hiệu Đoàn. BCH Đoàn trường sẽ có phân công kiểm
tra các chi đoàn.
 Ngay sau đại hội, Bí thư chi đoàn nộp danh sách và phân công BCH Chi đoàn mới, danh
sách và lí lịch (theo mẫu) đại biểu tham gia đại hội đoàn trường (số lượng cụ thể theo
quyết định phân bổ đại biểu). Thời gian nộp lại: giờ ra chơi cùng ngày.
3. GVCN nhắc nhở HS thực hiện các yêu cầu sau:
- Từ 21/9/2020 (tuần 3/HK1): HS khối 10 và khối 11 bắt đầu học tiếng Anh với GV người
nước ngoài (2 tiết/tuần/lớp).
- Cần theo dõi danh sách và đi học đầy đủ các lớp phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi (khi có
tên trong danh sách) vào sáng thứ bảy hàng tuần, nếu vắng sẽ bị điểm danh như ngày học
bình thường.
- GVCN gởi thông báo đóng học phí đợt 1/HK1 (các khoản thu hộ - chi hộ) để mua bảo hiểm
y tế và bảo hiểm tai nạn cho HS (GVCN nộp lại danh sách HS mua BHYT và BHTN cho cô
Tím). Yêu cầu HS nhanh chóng đóng bảo hiểm để phòng hờ các tình huống xấu.
- Theo quy định, tất cả HS phải tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn. Đối với HS đã
được nhà nước cấp thẻ miễn phí (con hộ nghèo, cận nghèo; con công an, quân đội…) hoặc
đã mua ở nơi khác thì photo nộp cho nhà trường 1 bản (nộp cô Tím - Y tế).
- GVCN nhắc các HS thuộc diện miễn, giảm học phí phải nộp đơn đề nghị để nhà trường giải
quyết. Các trường đặc biệt khó khăn nhưng không thuộc diện miễn giảm thì yêu cầu CMHS
(hoặc HS) tự viết đơn trình bày hoàn cảnh và đề nghị hỗ trợ chi phí học tập để nhà trường
xem xét cấp học bổng. Hạn chót nộp đơn ngày 30/9/2020 (nộp về cô Đoan - phòng Kế toán)
4. Công tác khác:
- GVCN mời họp những CMHS vắng họp ĐH CMHS vào sáng chủ nhật 20/9/2020.
- GVCN phân công, hướng dẫn HS tham dự hội thi làm lồng đèn Trung thu (GVCN nhắc nhở
HS thực hiện theo kế hoạch của Đoàn trường). Thời gian: 9g30 ngày 26/9/2020 (thứ bảy).
- GVCN nhắc HS tích cực hưởng ứng kế hoạch thi làm tiểu phẩm về An toàn giao thông do tổ
GDCD nhà trường phát động
5. Thông báo của phòng Học vụ (dành cho khối 12): Để chuẩn bị hồ sơ và dữ liệu thi THPT
Quốc gia năm 2021, đề nghị GVCN khối 12 lưu ý nhắc học sinh chuẩn bị.
 Photo Chứng minh nhân dân (CMND)/Căn cước công dân (CCCD) trên 1 mặt tờ A4
(không cần sao y). Nếu học sinh chưa có CMND/CCCD thì yêu cầu CMHS đưa HS đến
đăng ký tại Công an địa phương để được cấp.
 Nộp bản chính bằng TN THCS.
 Photo và sao y những giấy tờ chứng nhận diện ưu tiên: Con thương binh, bệnh binh…
 Học sinh tự kiểm tra thông tin trên các giấy tờ: khai sinh, bằng tốt nghiệp THCS,
CMND/CCCD, sổ hộ khẩu… Nếu có trường hợp không khớp thông tin, phải điều chỉnh
để dữ liệu được thống nhất.
 Thời gian nộp hồ sơ về phòng Học vụ: hạn chót 16/10/2020

