TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM
(Tuần lễ từ 04/10/2021 đến 09/10/2021)
1. Một số nội dung sinh hoạt lớp:
- Động viên học sinh tích cực học tập, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ học tập do GVBM
hướng dẫn.
- Kiểm tra việc học sinh hoàn tất thao tác xác thực HCMEDU SSO trên trang K12Online.
- Tiếp tục nhắc nhở học sinh tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
- Triển khai cho học sinh thực hiện khảo sát chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo đường link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct_1mq_p3T0HLqTwMB4rKlAJxOD2HmQPnH
gbdK9ywaARBYlQ/viewform?usp=sf_link .Hạn chót hoàn thành khảo sát: thứ Năm, ngày
07/10/2021.
2. Công tác của GVCN:
- Tiếp tục phối hợp với CMHS theo dõi biểu hiện sức khỏe của học sinh; quan tâm, chia sẻ,
động viên các học sinh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid-19.
- Rà soát, cập nhật và báo cáo BGH các trường hợp học sinh hoặc ba mẹ, người thân thuộc
đối tượng F0, F1 mới và các trường hợp đã hoàn tất điều trị/cách ly.
- Phối hợp với GVBM để nắm tình hình học tập của học sinh, hỗ trợ các học sinh đã hoàn
tất điều trị covid củng cố kiến thức; phối hợp với CMHS để nhắc nhở, hỗ trợ học sinh học tập.
- GVCN khối 12 năm học 2020 – 2021 cập nhật kết quả học sinh của lớp đậu Đại học, cao
đẳng. Hoàn thành trước ngày 23/10/2021.
3. Hoạt động của Đoàn Thanh niên:
- Tiếp tục tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh” năm 2021 trên trang http://hocvalamtheobac.vn theo kế hoạch của BCH Đoàn
trường.
- Tham gia cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống – nội quy trường” theo kế hoạch của BCH
Đoàn trường.
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