TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT

NỘI DUNG SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
Tuần 7/HK1: từ 19/10/2020 đến 24/10/2020
1. Tiết SHDC: (lớp trực: 12A07)
- Tiếp tục nhắc nhở HS về việc thực hiện nội quy nhà trường;
- Triển khai kế hoạch tổ chức ngoại khóa của tổ Ngữ văn về cuộc thi "Sân khấu hóa tác phẩm
văn học" năm học 2020-2021
- Chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên (Báo cáo viên TP)
- Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” (Honda Tân Long Vân)
2. Tiết SHCN: GVCN nhắc nhở HS:
- Yêu cầu học sinh học tập nghiêm túc, tập trung ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa học kỳ 1 (thứ
bảy ngày 31/10/2020 và 07/11/2020).
- Yêu cầu học sinh theo dõi số báo danh, phòng kiểm tra, lịch kiểm tra
- GVCN sinh hoạt nội quy kiểm tra tập trung cho học sinh, nhắc nhở HS tuyệt đối không vi
phạm quy chế thi.
- Khi học bơi tại hồ bơi nhà Thiếu Nhi huyện Hóc Môn, yêu cầu HS thực hiện đúng các quy
định về trang phục và nội quy HS khi đi học ngoài nhà trường, Giám thị sẽ trừ điểm nề nếp nếu HS
vi phạm.
- GVCN hỗ trợ học sinh tham gia các hoạt động của Đoàn trường (Thực hiện theo kế hoạch các
hoạt động chào mừng ngày 20/11 của BCH Đoàn trường). Khi chơi các trò chơi vận động, TDTT,
phải chú ý khởi động và đảm bảo an toàn cho bản thân, cho bạn bè chung quanh.
3. Công tác khác:
- GVCN khối 12 cho HS đăng ký sơ bộ về tham gia chương trình Trại Xuân truyền thống và
tham quan học tập ngoại khóa tại Đambri - Đà Lạt (từ 27 - 30/12/2020). Chương trình cơ bản được
thực hiện như năm trước.
- Tiếp tục thi đấu Hội khỏe Phù Đổng cấp trường. GVCN yêu cầu HS xem lịch thi đấu theo
thông báo của tổ Thể dục để thực hiện.
- Tiếp tục dạy các lớp bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu vào sáng thứ bảy hàng tuần.
GVCN yêu cầu HS theo dõi DS và phòng học để đi học đầy đủ và đúng giờ. Nếu HS vắng hoặc đi
học trễ sẽ bị trừ điểm nề nếp như đi học chính khóa.
- HS đã đăng ký tham gia hoạt động của các CLB cần theo dõi lịch sinh hoạt để tham dự.
- Nâng cao nhận thức của học sinh về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn,
thương tích.
 Cẩn thận khi sử dụng các thiết bị điện, ra về phải tắt điện trong phòng học.
 Không tổ chức, không tham gia hoặc cổ vũ bạn tham gia các trò chơi nguy hiểm.
 Tác hại rất lớn nếu xảy ra cháy nổ, ngộ độc thực phẩm hoặc tham gia những trò chơi
nguy hiểm.
 Không đùa giỡn trong sân trường, trên hành lang khi trời mưa; không tụ tập dưới tán
cây sau khi có mưa giông.

