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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. Khối 12: 

- Các đ/c GVCN rà soát dữ liệu học sinh trên cơ sở dữ liệu ngành, đảm bảo chính xác và chịu trách 

nhiệm trước nhà trường về dữ liệu của học sinh lớp chủ nhiệm trên cơ sở dữ liệu ngành. 

- Đôn đốc, kiểm tra học sinh thực hiện đăng ký hồ sơ thi Tốt nghiệp THPT. 

3. Kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 2: Các đ/c GVCN quán triệt học sinh thực hiện kiểm tra đánh giá 

cuối học kỳ 2 nghiêm túc, đầy đủ, đúng lịch. Lưu ý: Đối với những môn thi chung, học sinh chủ động xem 

danh sách phòng thi, lịch thi, số báo danh tại Bảng tin và phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút 

(Bắt đầu giờ thi học sinh mới đến coi như đi học muộn). Các đ/c GVCN thông báo tới PHHS được biết về 

Lịch Kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ 2 các môn chung để phối hợp quản lý học sinh. 

4. Đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh Học kỳ 2, Cả năm: GVCN hoàn thành việc đánh giá, xếp 

loại hạnh kiểm của học sinh Học kỳ 2, Cả năm  và dán Bảng dự kiến Xếp loại hạnh kiểm của lớp chủ nhiệm 

tại bảng tin tại Phòng Hội đồng để xin ý kiến, hạn cuối: ngày 09/5/2022. Dự kiến ngày 11/5/2022, Hội đồng 

xét hạnh kiểm học sinh Học kỳ 2 và Cả năm học. 

5. Chú ý:  

- Thứ 2 (02/5/2022):  Nghỉ bù do ngày 01/5 là ngày Chủ nhật. GVCN thông báo lịch nghỉ bù tới HS 

và PHHS . 

- Thứ 7 (07/5/2022): Học sinh tham gia Kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 2 những môn chung theo lịch. 
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