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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 19 

(10/01/2022 – 16/01/2022) 

- Quán triệt 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; Cập nhật số lượng tiêm học sinh tiêm vaccine mũi 1, 

mũi 2 trên trang tính; đối với học sinh chưa tiêm cần nêu rõ lý do.  

- Báo cáo sĩ số học sinh tham gia học trực tiếp/trực tuyến hàng ngày, lý do học sinh 

nghỉ (nếu có). Quản lý, bám sát học sinh. 

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

- Khối 12: 

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

Bảy; các ngày còn lại học trực tuyến; 

 + Các lớp 12G, 12H, 12I, 12K, 12M: học trực tiếp Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ 

Sáu; các ngày còn lại học trực tuyến.  

- 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 nhập đầy đủ Chuyên cần và Hạnh kiểm học sinh, hạn cuối: 22h00, 

ngày 12/01/2022. 

- Tiết chào cờ thứ 2 (10/01/2022): Thực hiện chuyên để “An toàn giao thông, nụ 

cười cho ngày mai”. 

- Thứ 7 (15/01/2022):  Nghỉ hết Học kỳ 1. 
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