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1. Sinh hoạt nội bộ:
- 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 bệnh phải nhập
viện. ( Học và tên, Nơi cách ly, có đang học TT không?)
-

Tìm biện pháp liên lạc với phụ huynh những học sinh vắng tiết nhiều trong tuần trước để
xác định lý do. Thầy Cô lập danh sách xác nhận các trường hợp HS bị ghi nhận, trễ vắng do
phải đi xét nghiệm hay lỗi mạng để QLHS điều chỉnh. ( Gửi cho GV phụ trách khối)

-

Rà soát các trường hợp diện chính sách, khó khăn đã gửi danh sách.

-

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 1 số trường hợp ( A10, A11, A12,
A13)

-

GVCN tiếp tục sinh hoạt với học sinh về những quy định trong thực hiện nội quy nhà
trường ( khi học trực tuyến), nhấn mạnh về ý thức chuyên cần, đi học đúng giờ, tác phong
đồng phục.

-

Hướng dẫn cách thức, phương pháp học trực tuyến trên phần mềm M. Team. Trao đổi tìm
hiểu những khó khăn của HS trong 2 tuần, hướng dẫn HS giải quyết các vấn đề cơ bản.

-

Thống kê sơ bộ kết quả tình hình học tập, hạnh kiểm (năm học trước) của học sinh lớp mình
để xây dựng kế hoạch chủ nhiệm phù hợp.

-

GVCN cập nhật số ĐT của PH. Mỗi học sinh cho biết một số điện thoại của phụ huynh để
GVCN trao đổi liên lạc và nhận tin nhắn và sử dụng sổ liên lạc điện tử.

-

Trong tuần 3 (20/9 đến 25/9, Khi HS vắng GVCN nhắc HS gửi mẫu (from) xin phép về
QLHS. Từ ngày 20/9 trở đi , hạn cuối gửi đơn là 3 ngày sau ngày vắng.
2. Sinh hoạt chuyên đề: Phát huy nội lực bản thân trong học tập Online.
 Kỹ năng xây dựng thói quen tích cực trong mùa dịch bệnh.
 Thảo luận trao đổi để học sinh biết cách xây dựng kế hoạch học tập và giao tiếp, tương
tác với Thầy Cô khi học online.
 Gợi ý một số điểm thảo luận: HS cần có tinh thần tự giác học tập, giữ vững động lực;
Xây dựng không gian học tập riêng tư; Có kế hoạch học tập rõ ràng; Xác định mục tiêu
học tập;Tích cực tương tác bằng câu hỏi và tham gia thảo luận; Ghi chép đầy đủ và đọc
lại sau mỗi buổi học; Thực hành bài học thường xuyên; Luôn giữ sức khỏe tốt.
3. Vấn đề khác: ( tuỳ tình hình lớp)
 Thông báo tinh thần đã thống nhất trong phiên họp CMHS ngày chủ nhật 19/9/2021
 Thông báo về việc thu hộ Bảo hiểm y tế ( theo văn bản )
 Triển khai Kế hoạch: thi trực tuyến: Học và làm theo Bác ( văn bản)
 Báo cáo tiết học khi Thầy Cô vắng: (sau 10 phút )
Lớp trưởng nhắn tin báo về Thầy Đỗ Anh Linh theo số điện thoại (zalo) 0918 041 701
 Hiện đã chuyển 257 bộ sách GK đến HS. Còn 2 bộ chưa liên lạc được với HS.

