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Đề nghị GVCN tích cực hơn trong việc bám lớp, theo dõi học sinh và ngăn chặn học sinh
vi phạm Nội quy nhà trường, nhất là hiện tượng học sinh đi xe máy đến trường.

1. GVCN đánh giá ưu khuyết điểm tuần 24 về các mặt: chuyên cần, trật tự nề nếp, tác phong,
trốn học bỏ tiết, vệ sinh và điểm học tập trong sổ đầu bài. Tiếp xúc CMHS nếu các em tái phạm
nhiều lần.

2. GVCN Khối 12 kiểm điểm những học sinh vắng không phép buổi lý thuyết GDQP vào thứ 5
ngày 23/2/12 vừa qua.

3. GVCN nộp Hồ sơ xử lý học sinh vi phạm đi xe máy đến trường.

4. Đã có KH góp cây cảnh xanh hóa trường học, 2 lớp cùng phòng học phối hợp thực hiện nhằm
mua cây đồng bộ, trang trí phòng học của lớp mình và phân công chăm sóc cẩn thận, chu đáo.

5. Lúc 7h30 ngày 26/2/2012 (Chủ nhật), trường tổ chức thi sơ khảo “học sinh tài năng - thanh
lịch” tại Nhà đa năng, GVCN thông báo cho học sinh lớp mình tham gia dự thi đúng giờ.

6. Nhà trường đã tổ chức họp Hội đồng kỷ luật học sinh. Đề nghị GVCN các lớp có học sinh bị
kỷ luật gởi Quyết định kỷ luật trực tiếp cho CMHS và theo dõi việc thi hành kỷ luật của các em.
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7. Khối lớp 10 và 11 cần chuẩn bị kỹ cho Hội trại sắp đến (chú ý tiêu chuẩn về thiết kế cổng,
lều trại)

8. 7h30 ngày 26/2/2012: Học sinh khối 12 dự Tư vấn hướng nghiệp tại trường Cao đẳng Công
nghệ Đà Nẵng

9. Lớp trực tuần 25 là: 11/11 và 11/11
Ghi chú:
- Đề nghị GVCN thường xuyên vào địa chỉ sau để cập nhật thông tin từ Ban giám hiệu:
* Website của trường: http://thptthanhkhe.edu.vn
* Hoặc email: gvcnthanhkhe@gmail.com
- Ý kiến của GVCN và học sinh có thể trao đổi qua địa chỉ email:khanhvovan766@gmail.co
m
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