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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Tân Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2021

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM TUẦN 13 - HKI
Từ 29/11/2021 – 04/12/2021
I. Trọng tâm:
1) GVCN triển khai kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kì 1 của trường. Hướng dẫn học sinh xây
dựng kế hoạch ôn tập cá nhân. Sinh hoạt nội quy thi trực tuyến và nội quy thi trực tiếp.
2) Thực hiện HĐTN, HN khối 6 tuần 13.
3) Thực hiện chương trình tuần 13 HKI.
4) Công tác Đội.
5) Công tác khác.
II. Công tác cụ thể:
1) GVCN triển khai kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kì 1 của trường. Hướng dẫn học sinh
xây dựng kế hoạch ôn tập cá nhân. Sinh hoạt nội quy thi trực tuyến và nội quy thi trực
tiếp.
1.1. GVCN triển khai kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kì 1 của trường.
- GVCN thông báo đến phụ huynh, học sinh nội dung
+ Từ 29/11/2021 đến 14/12/2021 những học sinh chưa thực hiện đủ các bài kiểm tra liên
hệ GVCN, GV bộ môn để hoàn thành các bài kiểm tra theo quy định. Sau thời gian trên nếu học sinh
vẫn chưa tham gia kiểm tra, nhà trường sẽ ghi nhận học sinh chưa đạt yêu cầu bộ môn theo quy định.
+ Từ 29/11/2021 đến 14/12/2021: Các bộ môn thực hiện vừa dạy và ôn tập HK1.
- Thời gian kiểm tra học kì 1:
Thứ/ ngày

Buổi

06/12/2021
đến
14/12/2021

Thứ tư
15/12/2021

Thứ năm
16/12/2021
Thứ sáu
17/12/2021

LỚP

Môn

Thời gian

Giờ làm bài

6, 7, 8, 9

HĐ trải nghiệm
GD thể chất
Nghệ thuật
Âm nhạc
Mỹ thuật
Thể dục
Công nghệ
GDCD
Tin học
Tiếng Trung
TC Tiếng Trung
TC Tiếng Anh
Ngữ văn
Hóa học
Ngữ văn
Hóa học
Ngữ văn
Ngữ văn
Sinh học
Tiếng Anh
Sinh học
Tiếng Anh
Sinh học

45'
45’
45'
45'
45'
45'
45’
45’
45’
45’
45’
45’
90'
45'
90'
45'
90'
90'
45'
60’
45'
60’
45'

Theo TKB
Theo TKB
Theo TKB
Theo TKB
Theo TKB
Theo TKB
Theo TKB
Theo TKB
Theo TKB
Theo TKB
Theo TKB
Theo TKB
7g30-9g00
10g00-10g45
13g00-14g30
15g30-16g15
7g30-9g00
13g00-14g30
15g30-16g15
7g30-8g30
9g30-10g15
13g00-14g00
15g00-15g45

SÁNG

9

CHIỀU

8

SÁNG

6

CHIỀU

7

SÁNG

9

CHIỀU

8

Ghi chú

(Ngoại ngữ 2)

Khối 6, 7
nghỉ ôn thi

Khối 8, 9 nghỉ
nghỉ ôn thi
Khối 6, 7
nghỉ ôn thi

Thứ/ ngày

Buổi

Thứ bảy
18/12/2021

SÁNG

LỚP

Môn

Thời gian

Giờ làm bài

Ghi chú

Toán
90’
7g30-9g00
Khối 8, 9
Tiếng Anh
60’
10g00-11g00
nghỉ ôn thi
Tiếng Anh
60’
13g00-14g00
CHIỀU
7
Lịch sử
45'
15g00-15g45
Thứ hai
Toán
90’
7g30-9g00
Khối 6, 7
SÁNG
9
20/12/2021
Lịch sử
45'
10g00-10g45
nghỉ ôn thi
Toán
90’
13g00-14g30
CHIỀU
8
Lịch sử
45'
15g30-16g15
KH tự nhiên
60’
Thứ ba
SÁNG
6
7g30-8g30
Khối 8, 9
21/12/2021
Toán
90’
13g00-14g30
nghỉ ôn thi
CHIỀU
7
Địa lý
45'
15g30-16g15
Thứ tư
Địa lý
45’
7g30-8g15
Khối 6, 7
SÁNG
9
22/12/2021
Vật lý
45'
9g15-10g00
nghỉ ôn thi
Địa lý
45’
13g00-13g45
CHIỀU
8
Vật lý
45'
14g45-15g15
Thứ năm SÁNG
6
Lịch sử - Địa lý
60’
7g30-8g30
Khối 8, 9 nghỉ
23/12/2021 CHIỀU
7
Vật lý
45’
13g00-13g45
- Nội dung ôn tập kiểm tra học kì 1: Từ tuần 1 đến tuần 14 của chương trình theo hướng
dẫn ôn tập của giáo viên bộ môn.
- Hình thức đề kiểm tra và tổ chức kiểm tra học kì 1:
➢ Phương án 1:
+ Học sinh các khối đi học lại bình thường thì kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tiếp
tại trường.
+ Các môn kiểm tra, đánh giá theo hình thức tự luận (Riêng môn tiếng Anh kết hợp trắc
nghiệm và tự luận).
➢ Phương án 2:
+ Học sinh chưa được đi học lại thì kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến.
+ Các môn kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến:
Môn Toán, Văn: 100% tự luận.
Môn Tiếng Anh: 60% trắc nghiệm; 40% tự luận. Trong đó, Từ vựng: trắc nghiệm; Ngữ
pháp: trắc nghiệm; Đọc hiểu: tự luận (điền từ vào chỗ trống); Viết: tự luận (đổi câu hoặc
viết có gợi ý).
Các môn còn lại: 40% trắc nghiệm; 60% tự luận.
Lưu ý: Dự kiến học sinh khối 9 sẽ quay lại trường từ ngày 10/12/2021 và học sinh các
khối còn lại sẽ quay lại trường 1 tuần sau đó. Khi có lịch chính thức, nhà trường sẽ thông
báo ngay cho CMHS và HS. Nếu HS đi học lại trực tiếp, nhà trường sẽ tổ chức họp CMHS
theo hướng dẫn của PGD trước khi HS quay lại trường.
1.2. Từ kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kì 1 của trường, GVCN hướng dẫn học sinh xây
dựng kế hoạch ôn tập cá nhân đặc biệt là đối với học sinh khối 6.
- GVCN lưu ý học sinh, học sinh phải học đến hết chương trình tuần 14 do đó GVBM vừa
dạy vừa ôn thi, không có tuần ôn thi. Học sinh phải sắp xếp thời gian học và ôn tập hợp
lý. Nếu học sinh được quay trở lại trường thì thời điểm đó cũng là thời điểm kiểm tra học
kì. Học sinh hoàn toàn phải ôn tập trực tuyến, không có thời gian để GVBM ôn tập trực
tiếp cho học sinh.
- Riêng các môn Nghệ thuật 6, Giáo dục thể chất 6, Hoạt động trải nghiệm 6, GDCD, Công
nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Tiếng Anh TC (lớp 7/4), Tiếng Trung TC,
Ngoại ngữ 2 học sinh kiểm tra học kì 1 từ 06/12/2021 đến 14/12/2021 (từ tuần 14) theo
TKB.
6

1.3. GVCN sinh hoạt nội quy thi trực tuyến và nội quy thi trực tiếp cho học sinh (nội quy
đính kèm).
2) Thực hiện HĐTN, HN khối 6 tuần 13.
- GVCN thực hiện HĐTN, HN khối 6 tuần 13 và kết hợp hệ thống lại kiến thức và ôn tập
cho học sinh chuẩn bị kiểm tra cuối học kì 1 vào tuần sau.
- GVCN lưu ý học sinh khối 6 thi môn HĐTN, HN vào tiết 1 sáng thứ hai ngày 6/12/2021.
3) Thực hiện chương trình tuần 13 HKI theo kế hoạch. Các bộ môn vừa dạy vừa ôn tập kiểm
tra cuối học kì 1.
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.
- GVCN thông báo HS tham gia Hội thi trực tuyến “Em yêu Tổ Quốc Việt Nam” lần 8
năm 2021 tuần 2: Từ 9g00 ngày 28/11/2021 đến 24g00 ngày 03/12/2021.
- HS tiếp tục đọc Báo KQĐ online (theo link nhà trường gởi).
- GVCN thông báo 03 học sinh tham gia tập huấn BCH Liên đội cấp Quận NH 2021 –
2022 lúc 8g00 ngày 05/12/2021 hình thức trực tuyến (link tập huấn sẽ gởi sau) gồm:
+ Cún Toàn Thắng.
+ Trương Ngọc Thúy.
+ Lý Võ Khôi Nguyên.
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.
+ GVCN thông báo lịch tiêm vắc xin vét của đợt 2 cho HS tại trường THPT Nguyễn
Thượng Hiền – 649 Hoàng Văn Thụ P4, QTB từ 15g30 đến 17g00 chiều thứ ba 30/11/2021
(theo DS đính kèm).
- 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).
+ GVCN động viên HS tham gia bồi dưỡng thi “Lớn lên cùng sách” cấp quận do tổ Văn
bồi dưỡng từ 30/11/2021 đến 10/12/2021.
- Công tác báo điểm, xét duyệt, hoàn thành học bạ học kì 1:
+ Ngày 15/12/2021: GV bộ môn hoàn tất nhập các cột điểm kiểm tra trên VietSchool. Sau
khi nhập điểm xong GV phải thực hiện kiểm tra các cột điểm con để tránh sai sót khi tổng
kết điểm cuối kỳ I.
+ GVCN Hoàn thành xếp loại hạnh kiểm học sinh HK1 ngày 30/12/2021.
+ Thứ bảy 08/01/2022: Họp Hội đồng xét duyệt kết quả HK1.
8g30 – 9g30: Xét duyệt khối 6 và 7.
9g30 – 10g30: Xét duyệt khối 8 và 9.
+ Từ 10/01/2022 đến 14/01/2022: GVCN và bộ môn hoàn tất vô học bạ HK1.
+ Từ 10/01/2022 đến 14/01/2022: In sổ Gọi tên ghi điểm.
+ Thứ ba 11/01/2022: In phiếu liên lạc HK1 (nếu HS đi học bình thường).
+ Thứ năm 13/01/2022: Gửi phiếu liên lạc HK1 về phụ huynh.
+ Thứ bảy 15/01/2021: 8g30 kiểm tra chéo hồ sơ học bạ.
HIỆU TRƯỞNG

