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KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM
Từ 04/09/2017 – 09/09/2017
I. Trọng tâm:
1) Lễ khai giảng năm học.
2) Thực hiện tiết NGLL theo kế hoạch.
3) Hoàn thành cập nhật lý lịch học sinh và đăng ký SLL điện tử.
II. Công tác cụ thể:
1) Lễ khai giảng năm học
− Thời gian: 7g00 ngày thứ ba 05/09/2017.
− Thành phần: Toàn thể CB-GV-NV, học sinh tham dự lễ có mặt lúc 6g30.
− Sau lễ khai giảng học sinh ra về.
2) Thực hiện thời khoá biểu học mới:
− Sau lễ khai giảng bắt đầu áp dụng thời khóa biểu mới.
− GVCN nhắc nhở học sinh một số nội dung sau:
♦ Bắt đầu học Thể dục, Tin học, tăng cường Tiếng Trung (các lớp 6/1, 7/1, 8/1, 9/1).
♦ Lưu ý học sinh về việc học bơi: Có mặt đúng giờ quy định; mặc đúng trang phục bơi,
có mắt kiếng, nón bơi; giữ gìn kỷ luật, tuân theo sự hướng dẫn của GV, nghiêm cấm các
hành vi gây sự, đùa giỡn nguy hiểm; biết tự bảo quản tư trang, có sự việc bất thường thì
báo cho GV Thể dục.
3) Thực hiện tiết NGLL theo kế hoạch.
− Ngày thứ năm 07/09/2017 thực hiện tiết NGLL chủ điểm tháng 9 (tiết 1).
− GVCN chú ý thực hiện phần đánh giá hoạt động trong giáo án và biên bản.
4) Hoàn thành cập nhật lý lịch học sinh và đăng ký SLL điện tử.
− Thứ năm ngày 07/09/2017 GVCN hoàn thành cập nhật lý lịch học sinh và đăng ký SLL
điện tử trên hệ thống VietSchool.
− GVCN gửi lại toàn bộ phiếu đăng ký SLL điện tử về BGH (T.Lâm) trước ngày
08/09/2017.
5) Công tác khác:
− Thông báo học sinh xem lịch kiểm tra 1 tiết các bộ môn trong năm học trên trang web của
trường (xem mục Kế hoạch\Thi-Kiểm tra) để có kế hoạch và sắp xếp thời gian biểu ôn tập
hợp lý.
− Nhắc nhở học sinh về việc giữ gìn vệ sinh sân trường, lớp học.
− Triển khai các hoạt động theo kế hoạch Đoàn-Đội, tham gia các hoạt động hội thao.
6) Công tác sắp tới:
− Từ ngày 05/9/2017 các lớp sau bắt đầu học tăng tiết trái buổi: 6/1, 6/7, 7/1, 7/8, 8/1, 8/8,
toàn bộ khối 9; riêng lớp 6/6 thực hiện bán trú, học Tiếng Anh với người nước ngoài từ
ngày 11/09/2017.
− Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm và các chỉ tiêu phấn đấu của lớp năm học 2017-2018.
− GVCN lớp 6 chuẩn bị thực hiện học bạ.
− Chuẩn bị phát động cuộc thi “Văn hay chữ tốt”.
− Chuẩn bị khám sức khỏe học sinh.
− Triển khai thực hiện BHYT học sinh.
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