UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Tân Bình, ngày 06 tháng 12 năm 2021

KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM TUẦN 14 - HKI
Từ 06/12/2021 – 11/12/2021
I. Trọng tâm:
1) GVCN 9 sinh hoạt, hướng dẫn HS công tác an toàn cho HS khối 9 khi trở lại trường học trực
tiếp ngày 13/12/2021. GVCN khối 6, 7, 8 thông tin các văn bản, kế hoạch của các cấp về
việc đi học lại trực tiếp cho học sinh nắm và báo điểm tháng 11.
2) Thực hiện HĐTN, HN khối 6 tuần 14, NGLL khối 7, 8, 9 tiết 1 chủ điểm tháng 12 “Uống
nước nhớ nguồn”.
3) Thực hiện chương trình tuần 14 HKI.
4) Công tác Đội và công tác khác.
II. Công tác cụ thể:
1) GVCN 9 sinh hoạt, hướng dẫn HS công tác an toàn cho HS khối 9 khi trở lại trường học
trực tiếp ngày 13/12/2021. GVCN khối 6, 7, 8 thông tin các văn bản, kế hoạch của các
cấp về việc tổ chức đi học trực tiếp cho học sinh nắm và báo điểm tháng 11.
 GVCN 3 khối 6, 7, 8 báo điểm cho CMHS tháng 11. Riêng khối 9 đã họp CMHS vào ngày
5/12/2021 để báo điểm và trao đổi vấn đề tổ chức cho học sinh khối 9 trở lại trường học trực
tiếp.
 Các văn bản, kế hoạch của các cấp về việc tổ chức đi học trực tiếp cho học sinh (đăng trên
trang web trường):
- Kế hoạch số 3997/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn
thành phố Hồ Chí Minh;
- Công văn số 3431/SGDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Giáo dục Trung học “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”;
- Công văn số 9038/SYT-NVY ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Sở Y tế về việc hướng
dẫn tạm thời Phương án kiểm soát dịch Covid-19 trong trường học;
- Kế hoạch số 311/KH-UBND-VX ngày 03 tháng 12 năm 2021 của UBND quận Tân Bình
về Tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Tân Bình;
- Công văn số 1538/P.GDĐT-THCS ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo Tân Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Giáo dục Trung
học “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn quận
Tân Bình năm học 2021 – 2022;
- Kế hoạch số 245/KH-PNT ngày 03 tháng 12 năm 2021 của trường THCS Phạm Ngọc
Thạch về Tổ chức học tập trực tiếp tại nhà trường.
 Học sinh khối 9 sẽ học thể dục theo TKB sau (Áp dụng từ ngày 13/12/2021 khi học sinh
đi học trực tiếp):
- 9/1: học tiết 4, 5 sáng thứ năm (2 tiết 4, 5 sáng thứ năm sẽ không học TCTT nũa, chuyển
qua học thể dục. 2 tiết TCTT sẽ đó sẽ học online, cô Hoa sẽ thông báo lịch sau).
- 9/2: học tiết 4, 5 sáng thứ sáu.
- 9/3: học tiết 4, 5 sáng thứ tư.
- 9/4: học tiết 4, 5 sáng thứ ba (lưu ý tiết 4 môn Lý sáng thứ ba sẽ đổi qua tiết 5 sáng thứ
hai).
- 9/5: học tiết 4, 5 sáng thứ hai.

2) Thực hiện HĐTN, HN khối 6 tuần 14 và tiết NGLL khối 7, 8, 9 tiết 1 chủ điểm tháng 12

“Uống nước nhớ nguồn”.
3) Thực hiện chương trình tuần 14 HKI theo kế hoạch.
4) Công tác Đội và công tác khác
 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.
- HS tiếp tục đọc Báo KQĐ online (theo link nhà trường gởi).
- 8g00 dự tập huấn công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong trường học
NH 2021-2022 trực tuyến (BCH Liên đội).
 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.
+ Thống kê đối với học sinh khối 9 ngày 5/12/2021:
Lớp Sĩ số
Tiêm
Tiêm
Chưa
Đồng ý học
Không đồng ý
Lý do
2 mũi
1 mũi
tiêm
trực tiếp
học trực tiếp
19
3
16
6
Dịch bệnh
22
9/1
36
1
24
13
Dịch bệnh
37
9/2
36
1
1
31
7
Dịch bệnh
38
9/3
35
1
26
10
Dịch bệnh
36
9/4
32
28
4
Dịch bệnh
32
9/5
Tổng 165
158
2
5
125
40
Tỉ lệ
95.8% 1.2%
3%
75.8%
24.2%
+ Lưu ý Học sinh theo dõi “Sổ tay phòng, chống dịch Covid-19 tại trường học” và các
kế hoạch, phương án phòng, chống dịch tại nhà trường khi tổ chức dạy học trực tiếp trở
lại (đăng trên web trường).
+ Tuyên truyền Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 với
chủ đề “Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh đại dịch Covid – 19”
(Đính kèm KH tuyên truyền của y tế nhà trường).
- 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. Ngày 10/12/2021, nhà trường nộp DS và
sp dự thi LLCS cấp quận về PGD.
HIỆU TRƯỞNG

