TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT

NỘI DUNG SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
Tuần 10/HK1: từ 09/11/2020 đến 15/11/2020
1. Tiết SHDC: (lớp trực 12A10)
-

-

7g05: Hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn
giao thông”. Tổ chức 01 phút tưởng niệm và đọc thông điệp tưởng niệm nạn nhân tử vong
do tai nạn giao thông.
7g10: Lễ Tuyên dương khen thưởng HS đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm
2020 và khen thưởng thi đua học tập đợt 1/HK1.
7g45: Tổ chức phiên tòa giả định cho HS khối 10

2. Tiết SHCN: GVCN nhắc nhở HS
- HS vắng kiểm tra giữa HK1 phải viết đơn xin kiểm tra lại, hạn chót nộp đơn: 16g00 ngày
10/11/2020 (thứ ba). Nhắc nhở các học sinh vắng mặt trong kỳ kiểm tra giữa HKI chuẩn bị tốt và
tham dự kỳ kiểm tra bổ sung theo đúng lịch, có mặt đúng giờ quy định, đúng phòng kiểm tra,
nghiêm túc trong khi kiểm tra; điền đầy đủ thông tin trên giấy kiểm tra.
- Thời gian kiểm tra bổ sung (dự kiến): ngày 14/11/2020. Lịch và danh sách học sinh dự kiểm
tra giữa HK1 bổ sung sẽ được dán ở bảng thông báo.
- Đối với học sinh vi phạm nội quy, đặc biệt lưu ý các trường hợp tái phạm, GVCN phải có
biện pháp xử lý cụ thể và ghi nhận lại trong sổ chủ nhiệm.
3. Tham gia các hoạt động của Đoàn trường chào mừng ngày 20/11:
- 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 xung quanh.
- HS tập luyện nhảy dân vũ vào buổi chiều sau giờ học chỉ được tập đến 19g30 hàng ngày,
sau thời hạn trên phải ra về; phải gởi xe vào bãi xe, không được để xe trên sân trường.
- CLB bóng chuyền, bóng rổ tạm ngưng hoạt động sau 17g00 các ngày trong tuần để nhường
sân cho các lớp tập nhảy dân vũ.
- GVCN nhắc nhở HS cẩn thận trong khi vui đùa hoặc khi tham gia các trò chơi vận động tự
phát, các hoạt động tập luyện nhảy dân vũ… trong giờ nghỉ trưa, sau giờ học hoặc khi không có sự
quản lý của GV để tránh các trường hợp gây ra tai nạn, thương tích cho bản thân và bạn bè.
- GVCN nhắc nhở HS phải giữ an toàn khi đứng ở các hành lang các dãy lầu khi cổ động cho
các hoạt động thi đấu dưới sân, tránh xô đẩy, chen lấn gây nguy hiểm.
4. Công tác khác:
- Thứ bảy ngày 14/11/2020: các lớp bồi dưỡng HSG và phụ đạo HS yếu học tiết 1 và tiết 2
buổi sáng (môn tiếng Anh dời lên học tiết 1, 2 tương tự thứ bảy 07/11). Sau đó HS rời trường để
GV tổ chức các hoạt động công đoàn chào mừng 20/11
- GVCN gửi thư báo cho CMHS về chương trình học tập ngoại khóa của khối 10 và khối 12.
- 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.
- Vòng chung Hội thi văn nghệ chào mừng ngày 20/11:
+ Thời gian: 7g00, ngày 16/11/2020 (thứ hai)
+ Địa điểm: sân khấu chính
+ GVCN nhắc các lớp được vào chung kết theo dõi lịch thi.

