TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT

NỘI DUNG SINH HOẠT CHỦ NHIỆM
Tuần 9/HK1: từ 02/11/2020 đến 08/11/2020
1. Tiết SHDC: (lớp trực 12A09)
- Tiếp tục nhắc nhở HS về việc thực hiện nội quy nhà trường; đặc biệt chú ý các mặt chuyên
cần, kỷ luật; không được hút thuốc lá; không chửi thề, nói tục; chú ý giữ gìn vệ sinh chung trong
sân trường, lớp học, không đem đồ ăn thức uống vào lớp; thực hiện đúng các Quy tắc ứng xử văn
hóa trong trường học; không đùa giỡn, chạy nhảy trên hành lang, sân trường để tránh trợt ngã; di
chuyển cẩn thận khi hành lang bị ướt nước mưa; không mang các vật dụng, tư trang đắt tiền khi
đến trường, đến lớp; phải có ý thức tự bảo quản tài sản cá nhân.
- Khen thưởng cuộc thi ATGT và cuộc thi tuyên truyền về Ma túy
- Thực hiện chuyên đề tổ Ngoại ngữ dành cho HS khối 12.
2. Tiết SHCN:
- Hoạt động NGLL (chủ đề tháng 11) kết hợp hoạt động Đoàn trường: "Thanh niên với truyền
thống hiếu học và tôn sư trọng đạo"
- GVCN nhắc nhở HS: Kiểm tra giữa HK1:
 Lịch kiểm tra: ngày 07/11/2020 (đã thông báo)
 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.
 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.
 HS không tham dự kỳ kiểm tra giữa HK1 phải viết đơn xin kiểm tra lại, hạn chót nộp đơn:
16g00 ngày 10/11/2019 (thứ ba). Thời gian kiểm tra bổ sung (dự kiến): ngày 14/11/2020
- Áp dụng TKB mới từ ngày 02/11/2020. HS cần theo dõi để thực hiện; đi học các lớp phụ
đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi vào sáng thứ bảy đầy đủ.
- GVCN thông báo kết quả thi đua học tập đợt 1/HK1 để CMHS được biết. Nộp danh sách
HS được khen thưởng đợt 1/HK1 về phòng Học vụ để nhà trường tổ chức khen thưởng vào
ngày 09/11/2020 (thứ hai)
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 19g00 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.
- Vòng sơ loại Hội thi văn nghệ chào mừng ngày 20/11:

+ Thời gian: 7g30, ngày 08/11/2020 (thứ bảy)
+ Địa điểm: Sảnh C
+ GVCN nhắc lớp tham dự đúng giờ theo quy định của ban tổ chức.
4. Công tác khác:
- Thứ bảy ngày 07/11/2020: các lớp bồi dưỡng HSG và phụ đạo HS yếu học tiết 1 và tiết 2
buổi sáng, sau đó 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.
- Thông báo của bộ phận Y tế: Tiếp tục thực hiện công văn 3453/GDĐT-CTTT Sở GDĐT
ngày 19/10/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trong trường
học năm 2020, đề nghị GVCN nhắc nhở học sinh cần nhận biết đường lây truyền các bệnh dịch,
diệt muỗi, phòng chống bị muỗi đốt, tích cực tham gia các hoạt động diệt muỗi, lăng quăng tại gia
đình và cộng đồng theo hướng dẫn của ngành y tế.

