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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 phải nhập viện.
(Học và tên, Nơi cách ly, có đang học TT không?), Thăm hỏi, động viên HS đang là F0.
- GVCN liên lạc với phụ huynh những học sinh vắng tiết nhiều trong tuần trước để tìm hiểu
lý do. Thầy Cô sinh hoạt với HS về ý thức, thái độ học tập, sự chủ động trong tiếp cận kiến
thức.
- 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) GVCN cần quan tâm đến sức khoẻ tinh thần HS mùa dịch khi học trực tuyến.
- Sinh hoạt về công tác phòng chống Dịch Covid 19: theo KH 2590/KH-SGDĐT
2. Việc tiêm ngừa Vaccine Covid 19: rà soát danh sách HS đang ở tỉnh, trao đổi với PH về
việc sắp xếp cho HS về lại TP HCM, 4 HS ở lớp A5, A11 sẽ tiêm trong đợt vét theo thông
báo từ P. GD. Những HS còn lại khi hết cách ly, liên hệ y tế địa phương để tiêm.
3. Sinh hoạt chuyên đề: Tri ân Thầy Cô ( GVCN gợi ý để HS xây dựng ý tưởng, cách thức
thực hiện tuỳ vào điều kiện và tình tình mỗi lớp)
- GVCN giáo dục HS hiểu rõ truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam, truyền thống “Tôn sư
trọng đạo”, giáo dục lòng biết ơn đối với Thầy Cô, ý thức thi đua rèn luyện đạo đức, kỹ
năng sống, có ý thức, có trách nhiệm.
- HS thể hiện được tình cảm trân trọng, biết ơn đối với Thầy Cô, các thế hệ nhà giáo và học
sinh đi trước đã có công xây dựng và phát triển nhà trường.
- Tạo sân chơi sáng tạo để học sinh phát huy khả năng của mình trong lĩnh vực văn nghệ, hội
họa, trong sáng tác thơ văn, công nghệ thông tin.
- Các hoạt động, tiết mục phải có nội dung ca ngợi Thầy Cô, mái trường, tình Thầy trò, bạn
bè.
- Có thể làm thiệp điện tử “Cánh thiệp tri ân chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021”
(Có thể thiết kế bằng phần mềm thiết kế đồ họa như Photoshop, Corel Draw…)
4. Vấn đề khác: ( tuỳ tình hình lớp)
 Triển Khai kế hoạch hoạt động của Đoàn trường:
+ 8g ngày 9/11/2021, HS khối 10 xem lễ phát động Hội thi “ Học sinh, sinh viên thành phố
với pháp luật” trên faceboook: Tiếng nói tuổi trẻ
https//www.faceboook.com/tiengnoituoitre.hoithihocsinhsinhvienvaphapluat
+ 8g30 ngày 14/11/2021 thi vòng loại cấp trường Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với
pháp luật”
+ 15/11/2021: hạn cuối nộp Clip dự thi Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.
+ Các lớp nộp báo cáo sinh hoạt chủ điểm theo thông báo.
 Thông báo về việc thu hộ Bảo hiểm y tế ( theo văn bản ).Thầy Cô cập nhật thông tin HS 11,
12 có thay đổi nơi khám chữa bệnh theo mẫu (trên Office 365 Teams).
 GVCN xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp ( trên định hướng KH chung)

