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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 24 

(14/02/2022 – 20/02/2022) 

- Quán triệt học sinh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Những học sinh 

F0, F1 nghỉ ở nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế; GVCN lập danh sách theo mẫu gửi nhà trường 

tập hợp và học trực tuyến. Khi học sinh thuộc diện F0, F1 hết thời gian cách ly, GVCN báo lại đ/c 

Quang để cập nhật dữ liệu. 

- Trước khi đến trường nếu học sinh có biểu hiện ho, sốt, khó thở, … (các dấu hiệu của nghi 

nhiễm Covid-19) thì PHHS xin phép GVCN cho nghỉ ở nhà theo dõi.  

- Nắm bắt sát sao tình hình học sinh tham gia học trực tiếp; quán triệt học sinh thực hiện tốt 

nề nếp, kỷ luật nội quy nhà trường. Sau mỗi buổi học trực tiếp, mỗi lớp phân công 05 học sinh ở 

lại vệ sinh, khử khuẩn lớp học: lau bảng, quét sạch lớp, phun khử khuẩn lên mặt bàn, ghế, bảng và 

lau khô. 

- Quán triệt học sinh đi học thực hiện nghiêm Quy trình từ nhà đến trường, ở trường và từ 

trường về nhà trong công tác phòng chống dịch Covid-19; an toàn giao thông đường bộ. Khi học 

sinh ở trường cần lưu ý: Hạn chế đi lại giữa các lớp, tụ tập đông người; luôn luôn đeo khẩu trang 

và rửa tay bằng xà phòng/nước rửa tay. 

- Học sinh đi xe đi học phải để xe trong trường theo khu quy định (đã gắn biển theo đơn vị 

lớp). 

- Các đ/c GVCN khối 12 quán triệt học sinh tham gia thi Nghề PT nghiêm túc và đúng lịch. 

- Tiết Chào cờ thứ 2 (14/02/2022): Đại hội Chi đoàn đồng loạt. 

- Thứ 3 (15/02/2022), 15h30: Phiên trù bị cho đại hội Đoàn trường. 

- Thứ 5 (17/02/2022), 15h30: Đại hội Đoàn trường. 

- Tiết Sinh hoạt thứ 7 (19/02/2022):  Sinh hoạt chi đoàn chuyên đề “Tuổi trẻ Sóc Sơn sắt 

son với niềm tin với Đảng”. 

- Ngày 20-21/02/2022: Thi Nghề PT 
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