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KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM TUẦN 6
Từ 25/09/2017 – 30/09/2017
I. Trọng tâm:
1) Chuyên đề NGLL về an toàn giao thông.
2) Kiểm tra sổ chủ nhiệm.
3) Điều chỉnh về nội dung thực hiện tiết NGLL.
II. Công tác cụ thể:
1) Chuyên đề NGLL về an toàn giao thông
− Thời gian: Tiết sinh hoạt đầu tuần ngày thứ hai 25/09/2017.
− Thành phần tham dự: Tất cả GVCN và học sinh.
− Thực hiện: Tổ Sử-Địa-CD.
2) Kiểm tra sổ chủ nhiệm
− Ngày kiểm tra: Thứ năm 28/09/2017.
− GVCN nộp sổ chủ nhiệm về BGH trước ngày thứ năm.
− Nội dung kiểm tra: (các nội dung từ trang 7 đến trang 14, trang 24 đến trang 51)
♦ Các số liệu đầu năm
♦ Xây dựng kế hoạch năm học và các chỉ tiêu.
♦ Theo dõi hàng tuần,…
3) Điều chỉnh về nội dung thực hiện tiết NGLL
− Lịch thực hiện tiết NGLL có điều chỉnh thời gian thực hiện ở tháng 12 (tiết 1: ngày
07/12/2017; tiết 2: ngày 14/12/2017).
− Do triển khai thực hiện các kế hoạch: “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” (văn
bản số 3255/GDĐT-TrH ngày 07/9/2017 của Sở GDĐT); “Tổ chức giáo dục sức khỏe sinh sản
vị thành niên, luật hôn nhân gia đình và bình đẳng giới cho học sinh trung học cơ sở” (văn bản
số 1081/KH-GDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Phòng GDĐT) nên kế hoạch hoạt động giáo
dục NGLL có điều chỉnh lại (xem chi tiết trong kế hoạch điều chỉnh).
♦ Tiết thứ 2 của tháng sẽ thực hiện nội dung giáo dục về an toàn giao thông và giáo
dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, luật hôn nhân gia đình và bình đẳng giới.
♦ Thời gian bắt đầu thực hiện: Từ tháng 10/2017.
4) Công tác khác:
− Động viên học sinh tham gia các cuộc thi: “Học sinh thành phố với pháp luật”, “Em yêu
Tổ Quốc Việt Nam” và các hội thi khác.
− GVCN có thể xem, in danh sách lớp, xem học sinh tham gia SLL điện tử trên VietSchool.
− GVCN cần lưu ý thường xuyên theo dõi lịch công tác, các thông tin trên website của
trường và thực hiện đúng tiến độ các kế hoạch nhà trường đề ra.
− Nhắc nhở về việc học VHNG: Khai giảng ngày 02/10/2017 (học thứ 2, 4, 6 từ 17g00).
− Tham gia và thực hiện các phong trào, hoạt động Đoàn-Đội theo kế hoạch.
5) Công tác sắp tới:
− Thực hiện kiểm tra 1 tiết tập trung: Thứ hai 02/10/2017, môn Số học 6 và Anh văn 7-8-9.
− Chuẩn bị kiểm tra hồ sơ học bạ đầu năm./.
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