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KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM THÁNG 11/2021
Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
- Các lớp tiếp tục đẩy mạnh đợt thi đua thứ 2 và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục
thể thao do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức với mục tiêu là xây dựng khối đoàn kết
trong các tập thể, rèn luyện thân thể, các kỹ năng giao tiếp, tổ chức các hoạt động nhóm;
tìm kiếm và bồi dưỡng năng lực và sở trường của học sinh trong các hoạt động theo các
lĩnh vực. Giáo dục tình yêu thương, thể hiện tấm lòng biết ơn thầy cô giáo, biết ơn nhà
trường và gia đình thông qua các hoạt động như:
+ Thi đua giành nhiều giờ học tốt, tuần học tốt;
+ Thi đua học tốt giành nhiều điểm 9, 10; tích cực trong học tập và rèn luyện;
+ Có thái độ kính trọng, lễ độ với thầy cô, cha mẹ và người lớn tuổi; đoàn kết, quý mến
và tôn trọng bạn bè, giúp nhau cùng tiến bộ.
+ Không vi nội quy, không nghỉ học không có lý do.
- CĐ hưởng ứng “ngày pháp luật” 9/11. Triển khai thi Tìm hiểu trực tuyến.
- Hội thảo chủ đề “Tôn sư trọng đạo” tại các Chi đoàn.
- Chuyên đề “trường học không khói thuốc”, phổ biến pháp luật phồng chống tác hại
thuốc lá..
- Chuyên đề “Tư vấn hướng nghiệp và khởi nghiêp”
- Phổ biến các chỉ thị, luật PC ma túy, Pháp lệnh phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, an
ninh mạng.
- Tổ chức Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và 15 năm ngày thành lập trường long trọng,
ý nghĩa và thiết thực.
- Chuyên đề GDHN chủ đề 3 vào giờ chào cờ
- Thực hiện giáo dục NSTLVM đối với khối 10,11 bài 1 – tiết 3 vào giờ SH.
- Sẵn sàng cho công tác tiêm vaccine phòng Covid-19; tiếp tục thực hiện tốt công tác
phòng chống dịch bệnh Covid-19, các hoạt động vệ sinh trường học, xây dựng cảnh
quan, môi trường Xanh – Sạch – Đẹp và An toàn.
- Các lớp phát động thi đua đợt 3 chào mừng kỷ niệm ngày 22/12
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