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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 30 

(28/3/2022 – 03/4/2022) 

1. Tiếp tục 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. 

2. Hàng ngày, các đ/c GVCN đăng nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngành truong.hanoi.edu.vn để 

cập nhật học sinh thuộc diện F0/F1 và Nhập chuyên cần học sinh (Khối sáng: trước 8h30, khối chiều: 

trước 14h30).  

3. Phối hợp cùng Đoàn thanh niên tăng cường kiểm tra, đánh giá 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. 

4. Quán triệt học sinh tham Kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 2 nghiêm túc và đúng lịch. GVCN thông 

báo tới PHHS lịch Kiểm tra đánh giá giữa kỳ 2 để PHHS nắm được và phối họp quản lý học sinh. Lưu ý: 

Học sinh đến trước 15 trước khi tính giờ làm bài. 

5. Các buổi kiểm tra, các lớp không có lịch thì được nghỉ. 

6. Chú ý:  

- Tiết chào cờ thứ 2 (28/3/2022): Thực hiện chuyên đề “Phòng chống tác hại của ma túy”.  

- Tiết Sinh hoạt thứ 7 (02/4/2022): Triển khai KHCN tháng 4; Thực hiện chuyên đề “Phòng chống 

HIV/AIDS – Giáo dục giới tính” 

- Ngày 28/3/2022: Hạn cuối các đ/c GVCN nộp Báo cáo công tác chủ nhiệm tháng 3. 
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