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KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM TUẦN 26 (Tuần 7 – HK2)
Từ 26/02/2018 – 03/03/2018
I. Trọng tâm:
1) Ổn định trật tự kỷ luật, nề nếp, chuyên cần sau Tết.
2) Thực hiện tiết NGLL.
3) Chuẩn bị báo điểm tháng 1+2.
II. Công tác cụ thể:
1) Ổn định trật tự kỷ luật, nề nếp, chuyên cần sau Tết:
− GVCN nhắc nhở và theo dõi học sinh thực hiện tốt chuyên cần, các trường hợp nghỉ học
cần phối hợp với giám thị, phụ huynh để trao đổi và nắm thông tin chính xác.
− Các trường hợp vắng từ trước ngày 09/02/2018 đến hết ngày 28/02/2018 không có lý do
chính đáng đều bị hạ một bậc hạnh kiểm tháng 1+2.
− Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội quy, trật tự kỷ luật và giữ gìn vệ sinh lớp học, sân
trường. Thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông và trật tự trước
cổng trường giờ ra về.
2) Thực hiện tiết NGLL
− Tiết 5 ngày thứ năm 01/03/2018 thực hiện tiết NGLL chủ điểm tháng 3 “Tiến bước lên
Đoàn” với nội dung tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 8/3.
3) Chuẩn bị báo điểm tháng 1+2:
− GVCN hoàn thành xếp loại hạnh kiểm tháng 1+2 hạn chót là ngày 26/02/2018.
− GVCN nhận bảng điểm tổng hợp và phiếu liên lạc vào ngày thứ năm 01/03/2018.
− Báo điểm và phiếu liên lạc về phụ huynh ngày thứ hai 05/03/2018.
4) Các hoạt động khác:
− Điều chỉnh thời khóa biểu lớp 7A7 ngày thứ hai và thứ tư, áp dụng từ ngày thứ hai
26/02/2018, cụ thể như sau:
♦ Thứ hai: tiết 4 và 5 học Anh văn (TKB cũ học Toán);
♦ Thứ tư: tiết 1 và 2 học Toán (TKB cũ học Anh văn).
− Nhắc nhở học sinh đi học VHNG, học Tin học TC, học nghề đầy đủ.
− Tiếp tục thực hiện các hoạt động của Đoàn-Đội theo kế hoạch.
III. Công tác sắp tới:
− Thực hiện kiểm tra tập trung: Môn Đại số 8, Văn-TV 7 và 9 ngày thứ hai 05/03/2018.
− Phát phiếu liên lạc báo điểm tháng 1+2 về phụ huynh ngày 05/03/2018.
− Chuẩn bị thực hiện khảo sát lớp 7./.
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