UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU
NỘI DUNG SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 1 HKII
(TỪ 25/01/2021 ĐẾN 31/01/2021)
- Danh sách học sinh chuyển đến học kỳ II:
+ Trần An An
- Lớp 6A8
- GVCN hướng dẫn học sinh sử dụng và phát ngôn trên mạng internet.
- GVCN nhắc các em giữ gìn vệ sinh trường, lớp sạch sẽ.
- GVCN nhắc các em thực hiện nghiêm túc “thông điệp 5K”: Khẩu trang – Khử
khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế”
- GVCN nhắc nhở các em nhớ đóng cửa sổ trước khi ra về.
- GVCN nhắc các em thực hiện nghiêm túc việc đeo và tab thẻ VinaID.
- Thứ hai (25/01):
+ Các em thi độc tấu có thể tập dợt phần thi của mình tại hội trường.
+ Học sinh khối 8 và khối 6 sinh hoạt dưới sân với BGH.
+ GVCN không được tổ chức liên hoan, tất niên cho lớp.
+ GVCN nhắc lại lịch nghỉ Tết âm lịch, bắt đầu nghỉ từ ngày 08/02/2021 (tức 27
tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 16/02/2021 (tức mùng 5 tháng Giêng Âm lịch),
ngày 17/02/2021 đi học lại.
+ GVCN Đăng ký thi đấu đá banh theo đường link sau:
https://forms.gle/SDujRUnY5FgnPBVK7
+ Các lớp chưa đăng ký đá banh: 6A6, 6A8, 7A5, 8A1, 8A3, 8A7, 9A5, 9A6.
- Thứ ba (26/01): Thầy Bình chia tay học sinh: Sáng 6h45, chiều 15h00
- Thứ tư (27/01):
- Thứ năm (28/01): Hoạt động ngoài giờ lên lớp
+ Hoạt động NGLL:
Khối 6 & 7: Vệ sinh lớp
Khối 8 & 9: Giáo dục ATGT – Bài 4: “Đi bộ, ngồi sau xe đạp, xe máy và
ngồi trong ô tô an toàn”
+ Lớp phó phong trào phụ trách văn nghệ các lớp tập trung tại hội trường vào tiết
NGLL để tổng duyệt lại các file biểu diễn văn nghệ của lớp.
- Thứ sáu (29/01):
- Thứ bảy (30/01): Thi khéo tay kỹ thuật cấp Thành phố (GVCN nhắc các em học
sinh dự thi có mặt lúc 6h30 tại trường THCS Lê Anh Xuân – Quận 11).
- Chủ nhật (31/01):
- Lịch kiểm tra thường xuyên:
KHỐI
THƯỜNG XUYÊN
6
Toán, Anh, Vật lí, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Công nghệ, Tin học
7
Văn, Toán, Anh, Vật lí, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Công nghệ, Tin học
8
Toán, Anh, Vật lí, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Công nghệ, Tin học
9
Toán, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Công nghệ, Tin học
- Nhắc nhở học sinh:

+ Học sinh xếp bàn ghế ngăn nắp sau buổi học.
+ Học sinh đi học đúng giờ:
Sáng: 6h50 đóng cổng; 7h05 mở cổng.
Chiều: 12h40 đóng cổng; 12h50 mở cổng.
+ Lưu ý học sinh trái buổi đi học đúng giờ, chấp hành tốt nội qui nhà trường.
+ Lễ phép chào hỏi GV, CNV trong nhà trường và khách vào trường.
+ Không ra khỏi lớp lúc chuyển tiết.
Phụ huynh:
+ Đậu xe đưa rước con trước cổng trường đúng nơi quy định.
+ Không đậu xe trước cổng ra vào.
NHỮNG VIỆC HỌC SINH CẦN LÀM TẠI TRƯỜNG HÀNG NGÀY
- Nếu bản thân hoặc thấy học sinh khác có sốt, ho, đau họng, khó thở thì báo
ngay cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn.
- Giữ gìn vệ sinh cá nhân phòng tránh Covid-19.
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