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Tân Bình, ngày 22 tháng 11 năm 2021

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM TUẦN 12 - HKI
Từ 22/11/2021 – 27/11/2021
I. Trọng tâm:
1) GVCN nắm bắt lại tình hình học tập, chuyên cần của lớp trong tháng 11 và có biện pháp để
đảm bảo HS học tập tốt, chuyên cần. Thực hiện học bạ khối 6.
2) Thực hiện HĐTN, HN khối 6 tuần 12 và NGLL khối 7, 8, 9 tiết 2 chủ điểm tháng 11.
3) Thực hiện chương trình tuần 12 HKI.
4) Công tác Đội.
5) Công tác khác.
II. Công tác cụ thể:
1) GVCN nắm bắt lại tình hình học tập, chuyên cần của lớp trong tháng 11 và có biện pháp
để đảm bảo HS học tập tốt, chuyên cần. Thực hiện học bạ khối 6.
- GVCN phối hợp GVBM và BCS lớp để nắm bắt lại tình hình học tập, chuyên cần của
lớp trong tháng 11. Hiện có nhiều HS lơ là trong việc học, chưa hoàn tất các bài KTGKI,
không tham gia tương tác với GV trong tiết học và thường xuyên vắng tiết hoặc rời khỏi
lớp sớm khi chưa hết tiết,... GVCN nắm bắt, tìm hiểu nguyên do và trao đổi với CMHS
để có biện pháp khắc phục (lưu ý GVCN lưu lại minh chứng đã trao đổi CMHS những HS
học tập chưa tốt).
- GVCN lưu ý HS phải đăng nhập qua hệ thống lms để nhà trường, PGD và SGD theo dõi,
quản lý việc học trực tuyến của HS.
- GVCN phối hợp với GVBM để xếp loại chính xác hạnh kiểm HS trong tháng 11 đối với
khối 7, 8, 9 (theo TT 26 và TT 58) và đánh giá chính xác kết quả rèn luyện của học sinh
trong tháng 11 đối với khối 6 (theo điều 8 TT 22/2021) trên hệ thống Vietschool h/c ngày
29/11/2021. Đồng thời, GVCN nắm bắt ngày nghỉ trong tháng 11 của HS.
- Chốt SS HS đến ngày 16/11/2021:
Lớp
SS ngày
SS ngày
Họ tên HS giảm
Lý do giảm
16/10/2021 16/11/2021
từ 16/10 đến 16/11
Khối 6
192
191
Ngô Gia Lạc 6/1
Bảo lưu
Khối 7
233
233
Khối 8
178
177
Nguyễn Phúc Thịnh 8/2
Chuyển trường
Khối 9
165
165
TC
768
766
(Giảm 2)
- GVCN 6 nhận học bạ, thực hiện và nộp lại cô Ngân VP h/c 29/11/2021.
2) Thực hiện HĐTN, HN khối 6 tuần 12 và NGLL khối 7, 8, 9 tiết 2 chủ điểm tháng 11.
- KTGKI môn HĐTN, HN khối 6.
- Tiết 2 NGLL Khối 7, 8, 9: Bài 2 về ATGT: “Tình hình trật tự an toàn giao thông đường
bộ và cách xử lý khi gặp tai nạn giao thông”.
3) Thực hiện chương trình tuần 12 HKI theo kế hoạch.
4) Công tác Đội.
- HS tiếp tục tham gia dự thi Giải Lê Quý Đôn trên Báo KQĐ lần thứ 23 NH 2021 – 2022
các môn Văn – Toán – Anh từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2022 với 2 hình thức online và
làm bài trên giấy . Trong thời gian học trực tuyến, đề thi LQĐ sẽ được đăng online tại địa

chỉ Mực tím online www.muctim.com.vn. Vòng sơ kết 12 kì (mỗi tuần 1 kì) (xem KH thi
LQĐ đính kèm).
- GVCN thông báo HS tham gia Hội thi trực tuyến “Em yêu Tổ Quốc Việt Nam” lần 8
năm 2021 gồm 2 tuần thi (HS xem KH thi đính kèm) (GVCN chọn mỗi lớp ít nhất 5 HS
dự thi):
+ Tuần 1: Từ 9g00 ngày 21/11/2021 đến 24g00 ngày 26/11/2021.
+ Tuần 2: Từ 9g00 ngày 28/11/2021 đến 24g00 ngày 03/12/2021.
Vòng chung kết, trao giải: Dự kiến 18/12/2021 tại NTN TP.
- HS tiếp tục đọc Báo KQĐ online (theo link nhà trường gởi).
- HS Võ Nguyễn Phát Tài lớp 6/6 đã được nhận Máy tính do Báo Thanh Niên trao tặng
ngày 16/11/2021 tại PGD TB.
5) Công tác khác.
- Công tác y tế:
+ Các lớp chưa đảm bảo tỉ lệ PH tham gia BHYT 100%, GVCN tiếp tục nhắc nhở PH
hoàn tất nghĩa vụ đóng BHYT tại VP nhà trường.
+ Công tác tiêm vắc xin đợt 2 cho HS tại trường THCS PNT:
➢ GVCN thông báo cho HS toàn trường nghỉ học ngày thứ năm 25/11/2021 để HS
đi tiêm vắc xin. Lịch tiêm các lớp như sau:
▪ 7g30 đến 8g00: 9/1 + 9/2
▪ 8g00 đến 8g30: 9/3 + 9/4
▪ 8g30 đến 9g00: 9/5 + 8/1
▪ 9g00 đến 9g30: 8/2 + 8/3
▪ 9g30 đến 10g00: 8/4 +8/5
▪ 10g00 đến 10g30: 7/1 + 7/2 + 7/3
▪ 10g30 đến 11g00: 7/4 + 7/5 + 7/6
▪ 11g00 đến 11g30: 7/7 + HS lớp 6.
➢ Lưu ý đối tượng tiêm đợt 2:
▪ Tổ chức tiêm mũi 2 cho tất cả HS trường PNT từ 12 đến 17 tuổi đã được tiêm vắc
xin phòng Covid-19 mũi 1 đủ thời gian, kể cả HS đã được tiêm mũi 1 tại tỉnh,
thành phố khác.
▪ Tiếp tục tiêm mũi 1 cho những HS từ 12 đến 17 tuổi chưa được tiêm vắc xin phòng
Covid-19 trong đợt 1 do phải hoãn tiêm, do mới tròn 12 tuổi, mới đồng thuận tham
gia tiêm chủng, mới trở về thành phố Hồ Chí Minh,…
➢ Lưu ý HS: Khi đi tiêm HS mặc đồng phục TD, ăn uống đầy đủ, đi đúng khung giờ
quy định, đảm bảo nguyên tắc 5K, CMHS đi kèm và mang theo giấy đã xác nhận
tiêm mũi 1 đối với HS đã tiêm mũi 1.
- Phong trào:
+ GVCN nhắc nhở Học sinh tiếp tục tham gia Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố
với pháp luật” năm học 2021-2022 tại địa chỉ “tiengnoituoitre.com” (vòng loại từ 09 giờ
ngày 09 tháng 11 năm 2021 đến 20 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2021) (KH đính kèm).
+ GVCN lớp 9 có HS (Võ Phạm Huỳnh Nhi và Nguyễn Thùy Trang) dự thi học sinh giỏi
Khoa học tự nhiên lớp 9 cấp quận năm học 2021 – 2022 động viên, khuyến khích HS
chuẩn bị tham dự kì thi ngày 27/11/2021 đạt KQ tốt. HS thi thử ngày 25/11/2021.
+ GVCN động viên HS tham gia thi Hội thi “Lớn lên cùng sách” do tổ Văn phát động.
H/c HS nộp sp dự thi cuộc thi Lớn lên cùng sách cho GV Văn ngày 27/11/2021./.
HIỆU TRƯỞNG

