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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 16 

(20/12 – 26/12/2021) 
- GVCN cần quán triệt tốt hơn nữa tới học sinh thực hiện tốt công tác phòng, chống 

dịch Covid-19. Hàng ngày, GVCN thăm nắm tình hình học sinh liên quan đến dịch Covid-

19 và báo ngày cho đ/c Quang khi có học sinh thuộc diện F. Hiện nay, nhà trường có 01 

học sinh thuộc diện F0, thuộc lớp 12G (Lớp 12G chuyển toàn bộ sang học trực tuyến đến 

khi có thông báo tiếp theo).  

- Khối 10, 11 học trực tuyến theo Thời khóa biểu; 

- Khối 12: 

 + Các lớp 12A, 12B, 12C, 12D, 12E: học trực tiếp Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ 

Sáu; các ngày còn lại học trực tuyến. 

 + Các lớp 12H, 12I, 12K, 12M: học trực tiếp Thứ Ba, Thứ Năm và  Thứ Bảy; 

các ngày còn lại học trực tuyến.  

- Các lớp học trực tuyến tiếp tục quán triệt ý thức kỷ luật và ý thức học tập trong 

việc tham gia học của học sinh.  

- Các lớp 12 đi học trực tiếp theo lịch phải đảm theo đúng quy trình khi đến trường 

đã được thông báo tới phụ huynh học sinh và học sinh. 

- Sau mỗi buổi học trực tiếp, mỗi lớp phân công 05 học sinh ở lại vệ sinh, khử 

khuẩn lớp học. 

- Các đ/c GVCN nộp Báo cáo công tác chủ nhiệm tháng 12 cho đ/c Quang trước 

ngày 28/12/2021. 

- Tiết chào cờ thứ 2 (20/12/2021): Thực hiện chuyên đề “GD truyền thống QĐDN Việt 

Nam và Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không”. 

- Tiết Sinh hoạt thứ 7 (25/12/2021):  Đánh giá Hạnh kiểm tháng 12; Giáo dục học sinh 

sử dụng mạng xã hội, văn minh, hiệu quả, an toàn. 
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