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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 38 

(23/5/2022 – 29/5/2022) 

1. Lễ Bế giảng năm học và Lễ trưởng thành cho học sinh khối 12: 

- Thời gian: 7h15, ngày 24/5/2022 

- Đúng 7h00, học sinh có mặt, xếp hàng (mỗi lớp xếp 01 hàng) và ổn định vị trí theo khu vực tại 

sân trường (GVCN có mặt trước 7h00 để kiểm diện và quản lý học sinh); 

- GVCN đôn đốc học sinh thực hiện nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch tổ chức Lễ Bế giảng 

năm học và Lễ trưởng thành cho học sinh khối 12; 

- GVCN quán triệt và quản lý học sinh thực hiện tốt nội quy nhà trường khi tham dự buổi lễ. 

2. Khối 10, khối 11: 

- Tuần 38 học sinh nghỉ học và tham gia Lễ Bế giảng và Trưởng thành cho học sinh khối 12; 

- Sau ngày 24/5/2022, học sinh nghỉ hè và đến trường lao động theo Kế hoạch lao động hè. 

3. Khối 12: 

- Học sinh chuyển sang ôn tập buổi sáng từ ngày 23/5/2022, mỗi buổi 4 tiết, từ thứ 2 đến thứ 7. 

Ngày 24/5/2022, học sinh nghỉ để tham dự Lễ Bế giảng và Lễ trưởng thành, lịch học bù sẽ do Giáo viên 

bộ môn chủ động sắp xếp với học sinh vào thời gian phù hợp; 

- GVCN tiếp tục phối hợp với Cha mẹ học sinh, Giáo viên bộ môn các môn thi Tốt nghiệp của lớp 

tăng cường các biện pháp tích cực hỗ trợ học sinh ôn thi Tốt nghiệp nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả; Có 

biện pháp đặc biệt đối học sinh có lực học chưa tốt, có nguy cơ trượt tốt nghiệp. 

 
Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2022 
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