ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN QUANG

NỘI DUNG SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 13/HKII
(Từ 19/4 đến 24/4/2021)
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. HOẠT ĐỘNG GD NGLL
Thực hiện theo chủ điểm theo quy định.
III. SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
* Kiểm tra học kỳ II theo thời khóa biểu:
- Khối 6:
+ Từ ngày 19/4/2021 – 24/4/2021: Kiểm tra môn Thể dục, Tin học, Âm nhạc,
Mỹ thuật.
+ Thứ Năm ngày 22/4/2021: GDCD (Tiết 5)
+ Thứ Hai ngày 26/4/2021: Công nghệ (Tiết 1)
- Khối 7+8:
+ Từ ngày 19/4/2021 – 24/4/2021: Kiểm tra môn Thể dục, Tin học, Âm nhạc,
Mỹ thuật.
+ Thứ Năm ngày 22/4/2021: GDCD (Tiết 5)
+ Thứ Hai ngày 26/4/2021: Công nghệ (Tiết 4)
- Khối 9
+ Từ ngày 19/4/2021 – 24/4/2021: Kiểm tra môn Thể dục, Mỹ thuật, Công nghệ.
+ Thứ Năm ngày 22/4/2021: GDCD (Tiết 5)
- Lúc 7g00, ngày 19/4/2021: Tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm
lịch) theo kế hoạch: Tổ Văn phụ trách.
- Triển khai, thực hiện khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ học sinh lớp
9 năm học 2020 - 2021. (Từ 7g00 đến 21g00, ngày 20/4/2021, Tổ Anh văn +
Thầy Duy Sinh + Cô Loan (CNTT)).
- Giáo viên tham gia chấm thi Olympic tháng 4 (7 giáo viên - Có mặt tại
trường THCS Trần Văn ơn, lúc 7g00 ngày 20/4/2021).

- Triển khai, hướng dẫn cha mẹ học sinh và học sinh đăng ký trực tuyến
nguyện vọng tuyển sinh 10 năm học 2021-2022 trên cổng thông tin điện tử
http://Tuyensinh10.vietschool.vn (Từ ngày 16/4/2021 đến 27/4/2021).
- Triển khai, thực hiện Kế hoạch phối hợp Tổ chức vòng sơ khảo cấp Quận
cuộc thi “Đại sứ Văn hóa học” lần III năm 2021. (Cô Thanh Thủy phụ trách)
- GVBM tiếp tục thực hiện lịch dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém.
- 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.
- 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.
- Thứ Tư, ngày 21/4/2021: Nghỉ lễ.
- 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.
Tân Bình, ngày 17 tháng 4 năm 2021
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