ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN QUANG

NỘI DUNG SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 8/HKII
(Từ 22/3 đến 27/3/2021)
I. PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
GVCN tiếp tục nhắc nhở học sinh nghiêm túc thực hiện “Thông điệp 5K”:
Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế” để
phòng, chống dịch COVID-19.
- Đi học tự trang bị khẩu trang.
- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn.
- Nếu bị sốt, ho, khó thở thì không đến trường, đồng thời liên hệ ngay với trung
tâm y tế gần nhất để được hướng dẫn thăm khám kịp thời và báo cho nhà trường.
II. SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
- Kiểm tra học sinh ghi chép bài, tập vở đầy đủ.
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia Hội thi.
- Thứ Hai ngày 22/3/2021: Tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến
bước lên Đoàn”. (Buổi sáng: Cô Thanh Hằng + Buổi chiều: Cô Thanh Thảo)
- GVBM nộp danh sách học sinh yếu kém và lịch dạy phụ đạo gửi cho Tổ
trưởng chuyên môn tổng hợp và gửi mail cho BGH.(Hạn chót: 20/3/2021)
- Ngày 25/3/2021: Phát Phiếu liên lạc cho học sinh.
- Giáo viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng Mô đun 1, 2, 3 trước ngày
31/3/2021.
- Giáo viên chủ nhiệm lớp kiểm tra sổ đầu bài: Việc cập nhật các nội dung
giảng dạy, chữ ký và nhận xét cuối tuần còn thiếu.
- GVCN 9 tiếp tục tư vấn tham khảo cho phụ huynh học sinh và học sinh
lựa chọn đăng ký nguyện vọng vào lớp 10.
- Hoàn tất đăng ký tham quan học tập – sinh hoạt ngoại khóa & trải
nghiệm, Kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập TNCS Hồ Chí Minh dành cho học sinh
khối 8+9. (Tại Khu du lịch Thác Đamb’ri )’’.
* Lịch kiểm tra, đánh giá:
Tiết SHCN, Thứ Hai ngày 22/3/2021: Kiểm tra tập trung môn Anh văn
khối 6 (45’), khối 7 (45’), khối 8(45’), khối 9 (60’).
- Khối 6: KTGK (Vật lý + GDCD + Lịch sử).
- Khối 7: KTGK (GDCD, Công nghệ).
- Khối 8: KTGK (Lịch sử + GDCD + Hóa)
- Khối 9: KTGK (GDCD + Lịch sử + Hóa).
- GVCN nhắc nhở học sinh:
+ Tình hình vệ sinh, kỷ luật lớp.

+ Nghỉ học phải nộp giấy xin phép có chữ ký của phụ huynh và chữ ký của
GVCN cho giám thị.
+ Khi vào hoặc ra cổng trường xuống xe dẫn bộ.
+ Nếu tiết học vắng giáo viên thì Cán bộ lớp xuống báo với Ban giám hiệu
hoặc giám thị.
+ Không tham gia sử dụng, mua bán thuốc lá điện tử, Vase, Pop.
+ Tắt đèn, quạt khi ra khỏi lớp.
+ Đội nón bảo hiểm khi ngồi sau xe máy, xe đạp điện, xe máy điện.
+ Cán bộ lớp kiểm tra việc cập nhật các nội dung trong sổ đầu bài.
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