SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT XUÂN GIANG
NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN 1 - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CN TUẦN 2

1. Nội dung:
+ Dạy và học trực tuyến:
- Đánh giá về tuần đầu tiên dạy học trực tuyến: Thiết bị, kết nối, ý thức học tập, sự
phối hợp với CMHS, GVBM khi học sinh tham gia học trực tuyến. Xác định rõ nguyên
nhân học sinh (theo sổ đầu bài điện tử) của lớp vào học muộn, không tham gia học.
- Thuận lợi, khó khăn trong việc học trực tuyến
- Lập danh sách HS khó khăn và trang thiết bị học trực tuyến; Danh sách HS học
chung thiết bị.
- Quán triệt ý thức kỷ luật trong việc tham gia học trực tuyến: bắt buộc phải qua hệ
thống olm; không vào bằng link; id. Trong quá trình học luôn phải bật camera, tắt mic (bật
mic khi có yêu cầu của giáo viên)
- Tuyệt đối không cung cấp cho người khác về id, link về phòng học của lớp mình.
+ Kiện toàn Ban cán sự lớp, Đoàn TN (tạm thời) và thống nhất hoạt động của Ban cán sự
lớp với GVCN
+ Chi đoàn thống kê: số lượng HS nam, nữ; số lượng đoàn viên (mẫu đã gửi BT chi đoàn).
+ KH Đại hội Đoàn hoãn theo sự chỉ đạo của Huyện đoàn (BT chi đoàn triển khai)
hội.
+ Quán triệt tới học sinh thực nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19.
2. Kế hoạch tuần 2:
+ Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19.
+ Tiết chào cờ thứ 2: GD truyền thống nhà trường, truyền thống Cách mạng tháng 8 và
Quốc Khánh 2/9 (có tài liệu kèm theo).
+ Tăng cường phối hợp CMHS, GVBM trong công tác quản lý nâng cao chất lượng dạy
học trực tuyến.
+ Tiếp tục giáo dục, quán triệt các quy định về học tập trực tuyến, nâng cao ý thức tự học; quán
triệt nội quy nhà trường, tập trung phổ biến về Luật ANM.
+ Tiết sinh hoạt ngày 18/9: Triển khai tiết 1, bài 1 giáo dục nếp sống thanh lịch – văn minh
người Hà Nội.
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