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KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM TUẦN 38 (T19-HK2)
Từ 21/05/2018 – 26/05/2018
I. Trọng tâm:
1) Tổng kết lớp.
2) Lễ tổng kết năm học.
3) Lễ tốt nghiệp và tri ân trưởng thành.
II. Công tác cụ thể:
1) Tổng kết lớp
− Thứ tư 23/5/2018 các lớp tiến hành tổng kết (liên hoan – nếu có), làm vệ sinh lớp học.
♦ Thời gian: 2 tiết đầu
♦ GVCN phát phiếu liên lạc. Các trường hợp thi lại GVCN cần ghi rõ môn thi lại trong
phiếu liên lạc.
♦ Phát giấy khen cho học sinh tiên tiến.
♦ Phát giấy chứng nhận Cháu ngoan Bác Hồ, phiếu đăng ký sinh hoạt hè.
♦ Nhắc nhở lịch ôn thi và thi lại; lịch tập trung học sinh cho năm học mới.
♦ Phân công học sinh thực hiện vệ sinh lớp trước khi ra về.
2) Lễ tổng kết năm học
− 14g30 ngày thứ tư 23/5/2018: Tổng dợt lễ tổng kết
− Thành phần: Tất cả GVCN; học sinh giỏi cấp TP; học sinh hạng I, II, III; học sinh giỏi các
lớp; học sinh đạt giải TDTT, phong trào.
3) Lễ tốt nghiệp và tri ân trưởng thành
− 7g00 sáng thứ hai 21/5/2018: GVCN, học sinh lớp 9 chụp hình.
− Tổ chức lễ tốt nghiệp ngày thứ năm 24/5/2018 tại Nhà Văn hóa thiếu nhi quận Tân Bình.
♦ 12g45: Ban tổ chức lễ, GVCN, giám thị, học sinh lớp 9 tập trung tại Nhà Văn hóa để
tập dợt trước lễ.
♦ 13g30: Bắt đầu lễ.
4) Các hoạt động khác
− GVCN lớp 8 nhắc nhở học sinh đi thi nghề đầy đủ và lưu ý học sinh:
♦ Tuyệt đối không vắng buổi thi lý thuyết.
♦ Nếu vắng thi thực hành có thể xin thi bù vào ca khác.
− Thứ hai 21/5/2018 học sinh đi học bình thường, thời khóa biểu lớp ôn thi 10 buổi tối của
khối 9 bắt đầu chuyển lên học buổi sáng.
− Ngày thứ ba 22/5/2018: Học sinh lớp 6, 7, 8 nghỉ (GV đi coi thi nghề); lớp 9 học bình
thường theo thời khóa biểu.
− Sau ngày 23/05/2018: GVCN nộp sổ chủ nhiệm, giáo án, biên bản hoạt động NGLL về
Thầy Hà.
III. Công tác sắp tới:
− Lớp ôn thi 10 học hết ngày 01/06/2018.
− Ngày 02 và 03/6/2018 học sinh lớp 9 thi tuyển sinh 10.
− Bắt đầu ôn tập thi lại theo kế hoạch từ ngày 04/06/2018.
− Bắt đầu bồi dưỡng học sinh giỏi từ ngày 11/6/2018./.
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