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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. Đặc biệt các trường hợp HS 12 là F1 cộng đồng ( khi người thân ở cùng nhà là
F0). Hỗ trợ HS các tài liệu học tập.
- GVCN 12 sinh hoạt kỹ với HS về Quy định Giờ học, Trang phục, tóc, giày…. Thầy
Cô ghi nhận các trường hợp chưa đúng quy định, sinh hoạt với HS về ý thức chấp hành
nội quy, thái độ học tập nghiêm túc trong giai đoạn ôn tập thi HKI
- GVCN phân công cán sự lớp theo dõi và báo cáo số HS vắng hàng ngày. Lưu ý báo cáo
về Cô Bích các trường hợp: Ho, sốt, khó thở…
- 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 lớp 12 sinh hoạt HS về thái độ, ý thức học tập khi học trực tiếp: “ Thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” CV 3431/SGDDT-GDTrH, CV
3481/SGDĐT-GDTrH về hướng dẫn chuyên môn và kiểm tra đánh giá HK. ( theo kế
hoạch chuyên môn). Thầy Cô tìm hiểu khó khăn của HS, các vấn đề của lớp khi học trực
tiếp.
- Từ tuần 17, HS sẽ kiểm tra HKI các môn Tin học, Thể dục, GDQP, Công nghệ theo
TKB. HS cần tập trung ôn bài, làm bài nghiêm túc.Những HS còn thiếu điểm kiểm tra
thường xuyên chủ động gặp GVBM xin kiểm tra bổ sung.
-

Triển khai Kế hoạch thi HKI. Cho HS chép lịch thi. Hướng dẫn HS xây dựng thời
gian biểu ôn bài hợp lý, đảm bảo chủ động , khoa học.
- Sinh hoạt về công tác phòng chống Dịch Covid 19: Đảm bảo giãn cách,phân luồng khi
ra về, thực hiện 5K, đặc biệt khi HS 10,11 trở lại trường.
2. Sinh hoạt chuyên đề: Kỹ năng giao tiếp mạng xã hội.
3. Vấn đề khác: ( tuỳ tình hình lớp).
- GVCN rà soát tình hình HS Vắng, Trễ trong HKI, sau khi bộ phận QLHS hoàn tất thống
kê, gửi đến Thầy Cô để sơ bộ xếp loại Hạnh kiểm HS.
- Thực hiện kế hoạch hoạt động Đoàn trường ( theo thông báo)
- Kế hoạch họp CMHS khối 10, 11.
- GVCN nhắc HS hoàn tất các khoản Thu hộ-chi hộ.
- Truyền thông học sinh về đến trường an toàn, Phải chấp hành Nghiêm luật An toàn giao
thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe ô tô, gắn máy.

