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Tuần lễ thứ 02/ KH I

NỘI DUNG SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
Từ ngày 13/09/2021 đến 18/09/2021


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 bệnh phải nhập
viện. ( Học và tên, Nơi cách ly, có đang học TT không?)
-

Tìm biện pháp liên lạc với phụ huynh những học sinh vắng tiết nhiều trong tuần trước để
xác định lý do. Một số lớp HS vắng ở một số môn: B6 ( Toán, Lý, Địa), B8 ( Văn)

-

Rà soát lại danh sách cán sự lớp ( GV có thể điều chỉnh) và sơ yếu lý lịch HS cập nhật.

-

Trong tuần GVCN phối hợp với phòng QLHS và GV bộ môn để quản lý tình hình học tập,
kỷ luật của học sinh, động viên, chấn chỉnh ý thức, thái độ học tập, nề nếp của lớp.

-

GVCN tiếp tục sinh hoạt với học sinh về những quy định trong thực hiện nội quy nhà
trường ( khi học trực tuyến), nhấn mạnh về ý thức chuyên cần, đi học đúng giờ, tác phong
đồng phục. Tuần đầu HS còn vào học trễ.

-

Hướng dẫn cách thức, phương pháp học trực tuyến trên phần mềm M. Team. Trao đổi tìm
hiểu những khó khăn của HS trong tuần 1, hướng dẫn HS giải quyết các vấn đề cơ bản.

-

Thống kê sơ bộ kết quả tình hình học tập, hạnh kiểm (năm học trước) của học sinh lớp mình
để xây dựng kế hoạch chủ nhiệm phù hợp.

-

GVCN cập nhật số ĐT của PH. Mỗi học sinh cho biết một số điện thoại của phụ huynh để
GVCN trao đổi liên lạc và nhận tin nhắn và sử dụng sổ liên lạc điện tử.

-

Trong tuần 2 (13/9 đến 18/9, Khi HS vắng GVCN hướng dẫn HS gửi mẫu (from) xin
phép về QLHS. Hạn cuối là 1 tuần sau ngày HS vắng. Từ ngày 20/9 trở đi , hạn cuối
gửi đơn là 3 ngày sau ngày vắng
Nếu HS vào học sau khi tiết học bắt đầu 10 phút thì ghi nhận là trễ. ( Thầy Cô lưu ý các
trường hợp không vào được phòng học do lỗi mạng)

-

Thầy Cô Thông báo các trường hợp diện chính sách của lớp, chốt lại danh sách, nếu cần thì
điều chỉnh trực tiếp với Cô Hoa (kế toán) trong thứ Hai 13/9.
2. Sinh hoạt chuyên đề: Bạn học Online thế nào?
 Giới thiệu phương pháp học tập ở hoàn cảnh mới nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid 19
 Thảo luận trao đổi để học sinh làm quen và tiếp cận với nội dung, phương pháp, hình
thức dạy học, môn học và hoạt động giáo dục một cách tích cực.
 Đặc biệt trong tình hình dịch Covid 19 phức tạp, HS cần làm gì để xây dựng xác ý thức
học tập chủ động, tích cực, tự giác.
3. Vấn đề khác: ( tuỳ tình hình lớp)
 Cách ghi điểm danh trên kênh Thông báo Vắng:
Thứ…. Ngày....Tháng…; Tiết…..Môn:
Vắng:….. ….. ( Ghi họ tên Hs, nếu không vắng thì ghi Vắng 0)
 Báo cáo tiết học khi Thầy Cô vắng: ( sau 10 phút )
Lớp trưởng nhắn tin báo về Thầy Đỗ Anh Linh theo số điện thoại (zalo) 0918 041 701

