TRƯỜNG THPT PHƯỚC LONG
Năm học: 2021-2022

Tuần lễ thứ 14/ HK I

NỘI DUNG SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
Từ ngày 06/12/2021 đến 11/12/2021


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.

-

GVCN lớp 12 sinh hoạt về việc chuẩn bị đi học trở lại: theo kế hoạch 3997-KH/UBND và
Cv 1579 của Sở GDĐT về việc chuẩn bị đi học trực tiếp trở lại.

Ngày
Thứ ba
7/12/2021

Thời gian
17g00-18g00

Thứ Tư
8/12/2021
Thứ Tư
8/12/2021

16g00-16g45
17g00- 18g00

7g15-8g30
Thứ Sáu
10/12/2021

-

9g00-10g00

Nội dung
Địa điểm
Họp Trưởng Phó Phòng Hội đồng
Ban Đại diện
CMHS các lớp
12
Họp GGVN 12
Trực tuyến
(Phòng GVCN),
Họp toàn thể Phụ Trực tuyến- kênh
CHUNG – LỚP
huynh 12

Thành phần
-BGH, Cô Mơ
-Trưởng ban ,
Phó ban đại diện
các lớp 12
-BGH, MC
-QLHS, GVCN
BGH- P Huynh
GVCN tạo lịch,
mời họp
Phòng học theo GVCN sinh hoạt
sơ đồ diễn tập
trực tiếp theo ca

Tập trung HS 12
(từ số TT 01 đến
23) của từng lớp
Tập trung HS 12 Phòng học theo GVCN sinh hoạt
(từ số TT 24 đến sơ đồ diễn tập
trực tiếp theo ca
số TT cuối) của
từng lớp

Sinh hoạt về công tác phòng chống Dịch Covid 19: theo CV 3198/SGDDT-CTTT ngày
16/11/2021 ( tài liệu đính kèm)
2. Sinh hoạt về kỹ năng sống: Trực tuyến - Tp : GVCN 10, 11, toàn thể HS 10,11
3. Sinh hoạt chuyên đề: Kỹ năng Quản lý thời gian( theo nội dung tuần 13)
4
Vấn đề khác: ( tuỳ tình hình lớp)
- Tham gia cuộc thi “ Chung tay phòng chống Covid19” trên mạng xã hội VCNet.
- Thứ bảy ngày 11/12/2021, Hướng nghiệp HS 12 ( thông báo cụ thể)

