TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT

NỘI DUNG SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
Tuần 8/HK1: từ 26/10/2020 đến 31/10/2020
1. Tiết SHDC: (lớp trực 12A08)
- Tiếp tục nhắc nhở HS về việc thực hiện nội quy nhà trường: trong các buổi sinh hoạt dưới cờ
hoặc SHTT ở sân trường: nhanh chóng tập trung và ổn định trật tự; không được ăn uống, làm việc
riêng, nói chuyện riêng, sử dụng điện thoại di động… khi đang diễn ra hoạt động chung.
- Tổ chức chương trình vận động ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng của thiên tai,
bão lũ.
2. Tiết SHCN: GVCN nhắc nhở HS:
- Kiểm tra giữa HK1:
 Lịch kiểm tra:
Ngày

STT

Khối

1

Khối 12

2

Khối 10, 11

3

Khối 12

4

Khối 10, 11

5

Khối 12

6

Khối 10, 11

31/10/2020
(thứ bảy)

07/11/2020
(thứ bảy)

Môn
Văn (90’)
Toán (45’)- Lý (45’)

Tự luận

Giờ có
mặt
6g45

Giờ làm
bài
7g00

Tự luận

8g45

9g00

Trắc nghiệm + tự luận

12g45

13g00

Tự luận

14g45

15g00

8g45

9g00

12g45

13g00

Hình thức kiểm tra

Hóa (45’) - Anh (60’) Trắc nghiệm + tự luận
Tự luận (môn Anh trắc
Hóa (45’) - Anh (60’)
nghiệm 60%)

Ghi
chú

 Lưu ý:
 HS cần có mặt tại phòng thi đầy đủ và đúng giờ, trường hợp không thể tham dự kỳ kiểm
tra phải viết đơn xin phép để nhà trường tổ chức kiểm tra lại.
 HS cần theo dõi SBD và phòng thi để thực hiện (xem bảng thông báo hoặc website
trường).
 Mang dụng cụ học tập (viết, viết chì, thước kẻ, compa…), máy tính (loại được phép sử
dụng theo quy chế thi THPT QG) để làm bài kiểm tra.
 HS phải tuyệt đối tuân thủ quy chế thi, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.
- Khi học bơi tại nhà Thiếu Nhi huyện Hóc Môn, yêu cầu HS thực hiện 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:
- HS đăng ký mua bổ sung đồng phục liên hệ phòng Y tế (cô Tím) nhận đồng phục để nhà
trường chót số lượng.
- HS đã đăng ký mua máy tính cá nhân liên hệ cô Tuyết để đóng tiền và nhận máy.
- Thứ bảy ngày 31/10/2020: các lớp bồi dưỡng HSG và phụ đạo HS yếu được nghỉ do tổ chức
kiểm tra giữa HK1.
- 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.

- Ngày 30/10/2020 chốt danh sách HS tham gia đóng bảo hiểm tai nạn, sau thời hạn này, HS
nào chưa đóng tiền xem như không tham gia bảo hiểm tại nạn.
- Ngày 30/10/2020 sẽ chốt danh sách HS tham gia sổ LLĐT.
- GVCN các lớp chuẩn bị giáo án để thực hiện tiết hoạt động NGLL (chủ đề tháng 11) vào
sáng thứ hai, ngày 02/11/2020.

