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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 26 
(28/02/2022 – 06/3/2022) 

1. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian học trực tiếp theo 

hướng dẫn Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học (sửa đổi, bổ 

sung lần 2). 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 (Cuối buổi 

Đoàn Thanh niên sẽ kiểm tra, đánh giá vào thi đua của lớp). 

2. Phối hợp cùng Đoàn thanh niên 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, an toàn giao thông đường bộ  

và công tác vệ sinh khử khuẩn sau mỗi buổi học. 

3. Số lượng F0/F1 trong đội ngũ thầy/cô giáo và học sinh tăng theo từng ngày nên nhà 

trường đã triển khai hoạt động dạy học kết hợp trực tiếp và trực tuyến qua hệ thống olm để ứng 

phó với diễn biến của tình hình dịch Covid-19. Cụ thể:  

- Những học thuộc diện F0/F1 phải học trực tuyến ở nhà thông qua việc kết nối tới lớp học 
trực tiếp;  

- Những thầy/cô thuộc diện F0/F1 thì kết nối tới lớp để dạy trực tuyến. 

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

5. Thứ 2 (28/02/2022): Thực hiện chuyên đề “Thanh niên với con đường lập nghiệp”. 
6. Tiết Sinh hoạt thứ 7 (06/3/2022):  Thực hiện tiết dạy Nếp sống văn minh thanh lịch theo 

quy định. 
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