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1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt nề nếp, kỷ luật nội quy 

nhà trường, an toàn giao thông đường bộ. GVCN tiếp tục thực hiện việc cập nhật học sinh thuộc diện F0/F1 

và Nhập chuyên cần học sinh trên cơ sở dữ liệu ngành.  

2. Khảo sát Kết quả học tập học sinh khối 11: 

- 15h00, ngày 25/4/2022: Tổ khảo sát gặp học sinh tham gia khảo sát tại phòng Thực hành Vật lí. 

- Thời gian khảo sát: Ngày 26/4/2022 (cả ngày); 

- Địa điểm: Tại phòng Thực hành Vật lí; 

- GVCN thông báo Danh sách học sinh tham gia khảo sát kết quả học tập học sinh khối 11 và  quán 

triệt học sinh tham gia đầy đủ, đúng giờ. GVCN thông báo tới PHHS của học sinh tham gia khảo sát về CT 

khảo sát kết quả học tập của học sinh khối 11 của nhà trường. 

3. Khám sức khỏe học sinh: Ngày 29/4/2022, Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn triển khai khám sức 

khỏe cho học sinh toàn trường. GVCN phối hợp với bộ phận y tế nhà trường để học sinh tham gia đầy đủ, 

đúng lịch theo kế hoạch. 

4. Đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh tháng 4: GVCN hoàn thành việc đánh giá, xếp loại hạnh 

kiểm của học sinh tháng 4 và nộp Báo cáo Công tác chủ nhiệm tháng 4 cho đ/c Quang trước 02/5/2022. 

GVCN chuẩn bị cho việc đánh giá, xếp loại hạnh kiểm Học kỳ 2 và năm học (Dự kiến ngày 11/5/2022, Hội 

đồng sư phạm nhà trường đánh giá, xếp loại hạnh kiểm Học kỳ 2 và năm học). 

5. Khối 12: Các đ/c GVCN cập nhật thông tin cá nhân của học sinh trên cơ sở dữ liệu ngành cần cập 

nhật chính xác và đẩy đủ các mục: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Giới tính, Dân tộc, Nơi thường trú (theo 

sổ hộ khẩu mới nhất), Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân hoặc Định danh điện tử có xác thực do 

Công an cấp. 

6. Chú ý: - Tiết Chào cờ Thứ 2 (25/4/2022):  Thực hiện chương trình văn nghệ “Đất nược trọn 

niềm vui” chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (trực tiếp tại sân trường); 

- Thứ 7 (30/4/2022): Nghỉ lễ. GVCN thông báo tới PHHS về thời gian nghỉ lễ của học 

sinh (Thứ 2, ngày 02/5/2022, học sinh được nghỉ bù do ngày 01/5 là ngày Chủ nhật. 
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