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KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM THÁNG 9/2021 

Chủ đề:  

Chào mừng Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 02/9 và năm học mới. 

- Xây dựng và phổ biến kế hoạch công tác GDĐĐ, GDLĐ-HN, GDNGLL; 

- GVCN kiện toàn ban cán sự lớp, xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức; kế hoạch chủ 

nhiệm. 

- Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật trong học tập và trong các sinh hoạt tập thể. Phổ biến 

Điều lệ trường PT, Nội quy nhà trường, xây dựng quy định của lớp. 

- Ổn định tổ chức lớp (cử CB lớp, phân tổ, xếp vị trí ngồi nếu được đi học trực tiếp). 

- Hoàn thành công tác điều tra cơ bản đầu năm, cập nhật sổ điểm, sổ chủ nhiệm và SĐB. 

- Các hoạt động quản lý, GDHS, đăng ký thi đua. 

- Họp cha mẹ học sinh đầu năm (01/9/2021 đối với Khối 11, 12; Khối 10 đã họp 21/8). 

- Kiểm tra đánh giá bảo quản tài sản các lớp khi học sinh đến trường 

- Tham dự Lễ Khai giảng năm học mới trên truyền hình và trực tuyến theo đơn vị lớp.  

- Xây dựng quy chế thi đua khen thưởng đối với học sinh. 

- Các lớp khối 10, 11 triển khai tiết 1, bài 1 giáo dục nếp sống thanh lịch – văn minh người 

Hà Nội vào tiết sinh hoạt tuần 2, ngày 18/9/2021 

- GDNGLL: GVCN tổ chức thực hiện bài 1 vào tiết sinh hoạt ngày 25/9/2021 

- Chào cờ thứ 2, ngày 6/9: GVCN phổ biến kết quả họp CMHS, định hướng hoạt động GD 

của lớp; quán triệt 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, hướng dẫn học sinh khai thác mạng xã 

hội zalo, facebook có hiệu quả, văn hóa và đúng quy định (đúng Nội quy và Pháp luật).  

- Triển khai hiệu quả các tiết GD luật ATGT ĐB tích hợp trong bộ môn GDCD.  

- Các lớp triển khai có hiệu quả cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “65 năm truyền thống hội Hội 

liên hiệp thanh niên Việt Nam”. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nếu được đến trường học 

sinh thực hiện nghiêm túc 5K và làm tốt công tác vệ sinh khử khuẩn. 
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