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KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM TUẦN 5
Từ 18/09/2017 – 23/09/2017
I. Trọng tâm:
1) Hoàn thành kế hoạch năm học và các chỉ tiêu.
2) Thực hiện kiểm tra tập trung môn Anh văn 6.
3) Thực hiện tiết NGLL theo kế hoạch.
4) Tham dự chuyên đề môn Toán 9.
5) Tham dự ĐH liên đội.
II. Công tác cụ thể:
1) Hoàn thành kế hoạch năm học và các chỉ tiêu
− GVCN hoàn thành việc xây dựng kế hoạch chủ nhiệm và các chỉ tiêu phấn đấu.
2) Thực hiện kiểm tra tập trung môn Anh văn 6
− Ngày kiểm tra: Thứ hai 18/09/2017.
− Thời gian: Tiết 4 buổi chiều.
− Phân công thực hiện: GVCN lớp 6 coi kiểm tra theo phân công.
3) Thực hiện tiết NGLL
− Thời gian: Tiết 5 ngày thứ năm 21/09/2017
− Nội dung chủ điểm: Truyền thống nhà trường (tiết thứ 2).
4) Tham dự chuyên đề môn Toán 9
− Thời gian: Sáng thứ hai 18/09/2017 tiết sinh hoạt đầu tuần tại sân trường.
− Thành phần tham dự: GVCN lớp 9, học sinh khối 9.
5) Tham dự ĐH liên đội
− Phân công học sinh tham dự ĐH Liên đội.
− Thời gian: 9g30 ngày thứ bảy 23/09/2017.
6) Công tác khác:
− Liên hệ và trao đổi trực tiếp với phụ huynh vắng họp ngày chủ nhật 17/09/2017.
− Tiếp tục kiểm tra và nhắc nhở học sinh về:
♦ Thực hiện đúng tác phong: phù hiệu, mang giày,…
♦ Thực hiện an toàn giao thông: đội nón bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy, khi đi xe
đạp điện;...
− Thứ hai ngày 18/09/2017 GVCN thu lại sổ khám sức khỏe học sinh và nộp lại cho thầy
Hoàng (y tế).
− Động viên học sinh tham gia dự thi “Học sinh thành phố với pháp luật”, Văn hay chữ tốt.
7) Công tác sắp tới:
− Thực hiện kiểm tra 1 tiết tập trung môn Số học 6 và Anh văn 7-8-9 vào ngày thứ năm
28/09/2017 (tiết NGLL).
− Chuẩn bị khám sức khỏe học sinh.
− Kiểm tra Sổ chủ nhiệm: Thứ năm 21/09/2017 (GVCN nộp sổ về BGH trước thứ năm).
− Thứ hai ngày 25/09/2017: Chuyên đề dưới sân về an toàn giao thông (Tổ Sử-Địa-CD thực
hiện)./.
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