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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 25 

(21/02/2022 – 27/02/2022) 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian học trực tiếp. 

Những học sinh F0, F1 có quyết định của cơ quan y tế nghỉ ở nhà học trực tuyến; GVCN cập nhật 

thường xuyên dữ liệu F0, F1 của lớp mình trên trang tính. 

- 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. Trong giờ ra chơi, học sinh ngồi ôn bài tại chỗ, không tập 

trung ngoài hành lang; chỉ ra ngoài khi có nhu cầu đi vệ sinh; trong thời gian học, các cửa chính, 

cửa sổ luôn mở để thông thoáng. 

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

- Lớp 10C và lớp 10G học trực tuyến theo Thời khóa biểu (kể cả học trái buổi) đến hết tuần. 

- 02/3/2022: Hạn cuối các đ/c GVCN gửi Báo cáo công tác GVCN tháng 02. 

- Thứ 2 (21/02/2022): Học sinh khối 10, 11 nghỉ; Khối 12 thi Thực hành môn Nghề PT. 

- Tiết Sinh hoạt thứ 7 (26/02/2022):  Đánh giá xếp loại hạnh kiểm tháng 02; Phát động thi 

đua kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3. 
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