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I. Trọng tâm:
1) Tiếp tục ổn định nề nếp, kỷ luật.
2) Dự kiến Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp.
3) Cập nhật lý lịch học sinh.
4) Lập danh sách học sinh nhận quà tặng Nụ cười hồng trong lễ khai giảng.
II. Công tác cụ thể:
1) Tiếp tục ổn định nề nếp, kỷ luật:
− Theo dõi, kiểm tra và nhắc nhở thường xuyên việc thực hiện nội quy, nề nếp, kỷ luật.
− Dặn dò và hướng dẫn học sinh tiết cuối làm vệ sinh chỗ ngồi của minh, phân công học sinh
trực nhật hằng ngày.
− GVCN kiểm tra tác phong, tập vở, dụng cụ học tập học sinh đột xuất (kiểm tra tập vở, SGK
theo thời khóa biểu của ngày đang học). Ghi nhận các trường hợp học sinh chưa thực hiện
đúng yêu cầu và báo về phụ huynh.
− GV bộ môn kiểm tra tập vở trong tiết học bộ môn của mình và ghi nhận báo về GVCN.
− Giám thị kiểm tra đột xuất tác phong, tập vở, dụng cụ học tập.
2) Dự kiến Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp
− GVCN lớp dự kiến danh sách Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp mình, mỗi lớp ít nhất 03
người (01 trưởng ban, 02 phó ban).
− Danh sách cập nhật trực tiếp trên web và hoàn thành chậm nhất là 8g00 thứ tư 29/08/2018.
3) Cập nhật lý lịch học sinh
− GVCN tiến hành cập nhật lý lịch học sinh trên hệ thống VietSchool:
♦ Thời gian: Từ thứ hai 27/08/2018 đến thứ bảy 01/09/2018 (sau thời gian trên hệ thống sẽ
tự động khóa).
♦ Khi tiến hành cập nhật cần lưu ý thực hiện theo đúng hướng dẫn (nhất là lớp 6).
4) Lập danh sách học sinh nhận quà tặng Nụ cười hồng trong lễ khai giảng:
− Đối tượng: Học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi lớp 01 học sinh.
− Sau khi chọn học sinh, GVCN lấy kích cỡ quần áo đồng phục báo, về Liên đội để chọn quần
áo vừa kích cỡ của học sinh.
− Danh sách cập nhật trực tiếp trên web và hoàn thành trước 10g00 ngày thứ hai 27/08/2018.
Các trường hợp cập nhật trễ xem như lớp đó không có học sinh.
5) Công tác khác:
− Tổng dợt lễ khai giảng:
♦ Thời gian: Từ 6g30 đến 9g00 ngày thứ ba 04/09/2018.
♦ Tất cả GVCN, giám thị, TPT và các bộ phận được phân công.
♦ Tất cả học sinh khối 6, khối 9, học sinh khối 7-8 có nhận quà tặng Nụ cười hồng.
− GVCN thu tiền học sinh đăng ký sổ liên lạc điện tử và cập nhật trên hệ thống VietSchool:
♦ Lệ phí tham gia: 100.000 đồng/ học sinh/ năm học.
♦ Thời gian thực hiện: Từ thứ hai 27/08/2018 đến thứ bảy 01/09/2018.
♦ Hạn chót nộp tiền về thủ quỹ (C.Đinh Ngân): Thứ năm 06/09/2018.
− Triển khai và thực hiện các kế hoạch của Liên đội: Kế hoạch Nụ cười hồng 1, kế hoạch thành
lập đội Sao đỏ, kế hoạch công tác Đội tháng 8+9 (nội dung chi tiết xem trên website).
III. Công tác sắp tới:
− Tổng dợt lễ khai giảng.
− Triển khai kế hoạch hoạt động giáo dục NGLL năm học 2018-2019 và thời khóa biểu áp dụng
sau khai giảng./.
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