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Tân Bình, ngày 08 tháng 09 năm 2017

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM
Từ 11/09/2017 – 16/09/2017
I. Trọng tâm:
1) Kiểm tra việc thực hiện nội quy.
2) Thực hiện bán trú, học tiếng Anh với người nước ngoài.
3) Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm.
4) Thực hiện học bạ lớp 6.
5) Họp phụ huynh học sinh đầu năm.
II. Công tác cụ thể:
1) Kiểm tra việc thực hiện nội quy
− GVCN, giám thị kiểm tra việc thực hiện nội quy về mang phù hiệu.
− GVCN chấn chỉnh và nhắc nhở học sinh việc thực hiện học trái buổi:
♦ Đi học đúng giờ, tác phong nghiêm chỉnh.
♦ Thực hiện chuyên cần như đi học chính khóa.
♦ Ghi nhớ thời khóa biểu học tập trái buổi (Tin học, Thể dục,…).
2) Thực hiện bán trú, học tiếng Anh với người nước ngoài
− Lớp 6/6 bắt đầu học bán trú và tiếng Anh với người nước ngoài tuần từ thứ hai 11/09/2017.
− GVCN lớp 6/6 lưu ý nhắc nhở học sinh một số nội dung sau:
♦ Thời khóa biểu từng ngày học.
♦ Giờ ăn cơm bán trú, nghỉ trưa.
2) Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm
− Dựa trên tình hình đặc điểm của lớp, GVCN xây dựng kế hoạch cho lớp và các chỉ tiêu phấn
đấu trong năm học…
− GVCN dự kiến Ban đại diện phụ huynh HS của lớp (01 Chi hội trưởng, 02 Chi hội phó).
3) Thực hiện học bạ lớp 6
− GVCN khối 6 thực hiện học bạ từ 11/09/2017 đến 16/09/2017.
− GVCN lưu ý ghi cẩn thận, chính xác các thông tin về lý lịch của học sinh, các mục ở trang 1
và 2; hạn chế tối đa các sai sót. Nếu có ghi sai thì phải sửa đúng quy định.
− Các trường hợp diện ưu tiên, chính sách, hòa nhập,… cần phải có giấy chứng nhận hợp lệ (bản
sao có thị thực).
4) Họp phụ huynh học sinh đầu năm
− Thời gian:
♦ Ca 1: 7g30 – 9g00 khối 7 và 9;
♦ Ca 2: 9g30 – 11g00 khối 6 và 8.
(GVCN họp cùng BGH trước 30 phút: Ca 1 họp lúc 7g00, ca 2 họp lúc 9g00).
− Nội dung:
♦ Phổ biến các quy định, nội quy nề nếp của nhà trường, các yêu cầu của GVCN đối với
phụ huynh trong việc phối hợp.
♦ Thông báo tình hình học tập, kỷ luật, chuyên cần của lớp.
♦ Phổ biến văn bản về thực hiện các khoản thu trong năm học, thực hiện sổ liên lạc điện tử
VietSchool, học VHNG,…
5) Công tác khác:
− Thực hiện các hoạt động Đoàn-Đội theo kế hoạch.
♦ Đại hội Chi Đội : Tiết 5-NGLL ngày 14/09/2017.
♦ Đại hội liên Đội : 9g30-11g15 ngày 23/09/2017.
6) Công tác sắp tới:
− Hoàn thành kế hoạch chủ nhiệm và các chỉ tiêu phấn đấu của lớp.
− Chuẩn bị phát động cuộc thi “Văn hay chữ tốt”.
− Chuẩn bị khám sức khỏe học sinh./.
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