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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TUẦN 36 

(09/5/2022 – 15/5/2022) 

1. Tăng cường quản lý học sinh trong việc thực hiện nề nếp, kỷ luật nội quy nhà trường, ATGT 

đường bộ và công tác phòng chống dịch Covid-19; Không để xảy ra tình trạng dã đám cuối học học kỳ. 

Hoàn thiện việc đánh giá, xếp loại, nhận xét học sinh trên cơ sở dữ liệu ngành và hồ sơ chủ nhiệm. 

2. Khối 12: 

- Các đ/c GVCN tiếp tục 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. Hội đồng kỷ luật học sinh:  

- Kỷ luật học sinh Nguyễn Quang Thanh, lớp 12I: Đánh nhau ngoài nhà trường; 

- Thời gian: 15h30, ngày 10/5/2022; 

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, khu nhà A; 

- Thành phần: BGH, Khối trưởng chủ nhiệm khối 12, GVCN lớp 12I, Đại diện Ban thường trực hội 

CMHS, Chi hội trưởng lớp 12I, PHHS và HS Nguyễn Quang Thanh. 

4. Đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh Học kỳ 2, Cả năm:  

- Thời gian: Ngày 11/5/2022, HĐSP xét hạnh kiểm học sinh Học kỳ 2 và Cả năm học. 

- Ngày 09/5/2022: GVCN dán dự kiến hạnh kiểm của học sinh lớp chủ nhiệm trên bảng tin phòng 

Hội đồng (đã tham khảo ý kiến GV dạy môn GDCD của lớp) để lấy ý kiến CB, GV, NV nhà trường. 

- Trong ngày 11/5/2022, sau khi có kết quả xét hạnh kiểm học sinh Học kỳ 2 và Cả năm do Hội 

đồng sư phạm xét duyệt, GVCN nhập hạnh kiểm Học kỳ 2 và Cả năm trên cơ sở dữ liệu ngành. 

5. Chú ý:  

- Tiết Chào cờ Thứ 2 (09/5/2022): Khối sáng thực hiện chuyên đề “Hướng dẫn học sinh làm bài thi 

tổ hợp KHTN”; Khối chiều thực hiện chuyên đề ngoại khóa “Hóa học vui”.  

- Tiết Sinh hoạt Thứ 7 (14/5/2022): Sơ kết tuần 35; Thông báo kết quả xếp loại Hạnh kiểm học kỳ 

2 và cả năm. 

 
Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2022 
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