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KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM
Từ 24/09/2018 – 29/09/2018
I. Trọng tâm:
1) Thực hiện học bạ lớp 6.
2) Kiểm tra Sổ chủ nhiệm.
3) Họp phụ huynh học sinh đầu năm.
4) Triển khai thực hiện các kế hoạch: Hội thao, “Giảm sử dụng túi ni-lông khó phân hủy”.
II. Công tác cụ thể:
1) Thực hiện học bạ lớp 6
− GVCN khối 6 thực hiện học bạ từ ngày 24/09/2018 đến 28/09/2018.
− Khi thực hiện lưu ý ghi cẩn thận, chính xác các thông tin về lý lịch của học sinh, các mục
ở trang 1 và 2; hạn chế tối đa các sai sót. Nếu có ghi sai thì phải sửa đúng quy định.
− Các trường hợp diện ưu tiên, chính sách, hòa nhập… cần phải có giấy chứng nhận hợp lệ
(bản sao có thị thực).
2) Kiểm tra Sổ chủ nhiệm:
− Thời gian: Thứ năm 27/09/2018 (GVCN nộp sổ về BGH trước 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, kế hoạch năm học và các chỉ tiêu.
♦ Theo dõi lớp hàng tuần,…
3) Họp phụ huynh học sinh đầu năm
− Thời gian: Sáng chủ nhật 30/9/2018
♦ Ca 1: Khối 7 và 9 từ 7g30 – 9g00;
♦ Ca 2: Khối 6 và 8 từ 9g30 – 11g00.
− Nội dung: Triển khai các khoản thu đầu năm học, bầu chọn Ban đại diện CMHS của lớp.
− GVCN phát thư mời về PHHS vào ngày thứ hai 24/9/2018 trong tiết chủ nhiệm.
− Thứ năm 27/9/2018, tiết 5: GVCN họp cùng BGH thống nhất các nội dung triển khai.
4) Triển khai thực hiện các kế hoạch: Hội thao, “Giảm sử dụng túi ni-lông khó phân hủy”
− Các hoạt động hội thao bắt đầu từ ngày 29/9/2018.
♦ Lịch thi đấu các môn: GVCN xem kế hoạch chi tiết trên trang web của trường.
♦ GVCN động viên, khuyến khích và hỗ trợ học sinh lớp mình tham gia hội thao.
− Triển khai thực hiện kế hoạch “Giảm sử dụng túi ni-lông khó phân hủy”
♦ Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 01/10/2018.
♦ Nội dung thực hiện: Xem kế hoạch chi tiết trên trang web của trường.
5) Công tác khác:
− Triển khai Kế hoạch GD.NGLL có điều chỉnh và bổ sung.
− GVCN hướng dẫn và giáo dục học sinh thực hiện tốt ATGT trong năm học:
♦ Ký cam kết thực hiện tốt ATGT.
♦ Phát phiếu cam kết về PHHS ký và nộp lại ngày thứ năm 27/9/2018.
− Điều chỉnh lịch kiểm tra tập trung môn Anh văn 6: Dời lại thực hiện vào tiết chủ nhiệm
ngày thứ hai 01/10/2018.
− Tiếp tục thực hiện các phong trào và hoạt động Đoàn-Đội theo kế hoạch.
6) Công tác sắp tới:
− Thứ hai 01/10/2018: Kiểm tra tập trung môn Anh văn 6 (tiết chủ nhiệm).
− Tiếp tục tham gia các hoạt động hội thao cấp trường./.
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