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SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI 

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:   Châu Đức, ngày       tháng  04  năm 2021 

 
 

KẾ HOẠCH 

Sinh hoạt Chủ nhiệm tuần 28 triển khai nhiệm vụ tuần 29 

 

 TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN 28  

1. Công việc đã thực hiện 

- Chào cờ sân trường 

- Học sinh lên lớp theo TKB chính khóa, ôn thi TN 

- Kiểm tra giữa kỳ II 

- Tư vấn hướng nghiệp do Báo GD tổ chức tại trường 

- Thực hiện các biên pháp phòng chống dịch Covid -19 

2.  Kết quả đạt được: 

- Thực hiện theo KH đề ra 

.* Tuyên dương 

.3. Tồn tại – nguyên nhân: 

- Chuyên cần:  

  + Khối 10 Vắng :    9                             trễ. 1 (10p); Chiều   :             3 

           + Khối 11 vắng :    47(một số đi  khám nghĩa vụ quân sự)    .Trễ : 1 vài phút : 8                          

Chiều : 23. 

           + Khối 12 vắng : 50                                  trễ:  1 vài phút : 5 Chiều : 88 ( 12A8 

:24 hs còn lại trung bình lớp có 9 đến 10 hs vắng) 

- Vệ sinh : Một số lớp chưa thực hiện tốt : 

+ Khối 10 : A2.A6,A8.(không đổ rác và rác trong phòng.) 

+ Khối 11: A2,A3,A4,A6. 

+ Khối 12:A9,A7. 

- Nề nếp : Một số học sinh  nữ nhuộm tóc.Tuy nhắc nhở đã nhuộm lại tóc nhưng 

màu tóc chưa hoàn cũ, GVCN sinh hoạt quán triệt . 

+ Phù hiệu một số em hầu như mất hẵn phù hiệu có tên  

+ Riêng lớp 12A10 một số đông không đồng phục giày đề nghị GVCN quán triệt 

các hs (Có tính cách vi phạm tập thể). 

- Một số hs vi phạm ATGT bị CAGT lập biên bản 

- Một số học sinh có chiều hướng nghỉ học (danh sách QS cung cấp) 

*Nhắc nhở, phê bình: 

- Phê bình tập thể lớp 12A10 thực hiện nội quy nhà trường chưa tốt 
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- Phê bình học sinh vi phạm ATGT (đề nghị GVCN cho HS khai báo trước khi 

CA huyện gửi danh sách) 

- Nhắc nhở: GVCN khẩn trương nộp báo cáo chủ nhiệm tháng 3 cho LĐ phụ 

trách (khối 12: T. Lý, khối 11: Cô Thư; khối 10: T. Phương) 

II. SINH HOẠT CHỦ NHIỆM  

1. Nội dung chung 

- Tổng kết hoạt động tuần 28, rà soát những tồn tại của lớp có biện pháp khắc 

phục. Tìm hiểu nguyên nhân, biện pháp khắc phục tình trạng học sinh vắng học, đi trễ, 

vi phạm nội quy.  

- GVCN tiến hành xử lý học sinh leo rào ra ngoài (thứ 6 tuần trước), học sinh vi 

phạm ATGT 

- Các lớp gặp gỡ các trường hợp có chiều hướng nghỉ học: tìm hiểu nguyên nhân, 

có biện pháp giúp đỡ về tinh thần và vật chất, phối hợp đoàn thể và CMHS để vận 

động…. Lưu ý GVCN phải thực hiện hết trách nhiệm đối với học sinh có chiều 

hướng bỏ học: 

+ Phối hợp Đoàn thể, Ban đại diện CMHS lớp để vận động (phải có biên bản làm 

việc) 

+ Báo cáo lên nhà trường nếu không đạt kết quả vận động, trong thời hạn không 

quá 10 ngày kể từ lúc học sinh nghỉ học 

+ Nhà trường sẽ phối hợp với Đoàn thể, Ban đại diện CMHS trường và chính 

quyền địa phương để vận động  

- GVCN khối 10 và 11 thông báo đến học sinh: do số lượng học sinh đăng ký ít 

nên nhà trường sẽ không tổ chức ôn tập dưới hình thức học thêm mà GVBM sẽ tự ôn 

tập cho lớp sao cho hiệu quả; nhà trường sẽ phụ đạo học sinh yếu kém không thu tiền 

theo KH của CM 

2. Nội dung riêng (Tùy theo tình hình của lớp) 

- GVCN khối 12 rà soát học sinh vắng học ôn tập buổi chiều, tìm hiểu nguyên 

nhân, giáo dục và động viên; mời CMHS lên gặp gỡ trao đổi  

III. TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TUẦN 29  

1. Nhiệm vụ chung: 

- Chào cờ tại sân trường 

- Lên lớp theo TKB chính khóa, ôn thi TN khối 12 
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- Khối 12 tiếp tục học hướng nghiệp theo TKB 

- Vận động học sinh bỏ học trở lại trường 

- Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19  

- Khắc phục tồn tại tuần 28 

2. Nhiệm vụ riêng (Tùy theo tình hình của lớp) 

       

Nơi nhận:      

- Các Phó Hiệu truởng (để chỉ đao); 

- Các tổ trưởng (để theo dõi, đôn đốc); 

-  GVCN (để thực hiện); 

- Lưu: VT, 

HIỆU TRƯỞNG 

 
                        Trần Hữu Lý 
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