SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NGUYỄN HIỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:134 /KH-THPTNH

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 8 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Về việc tập trung học sinh đầu năm học 2022 - 2023

tu

an
ta
7-

26
/0
8/
20

22

15

:0
4

:1
3

-tu

an

ta

7-

tu
a

nt
a7

-tu

an

ta

7

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm học 2022-2023; Trường THPT
Nguyễn Hiền lập kế hoạch tập trung học sinh đầu năm học 2022-2023 như sau:
1. Thời gian: Ngày 31/8/2022
- Các lớp ca lẻ tập trung lúc 07h00
- Các lớp ca chẵn tập trung lúc 15h30
2. Địa điểm: Tại phòng học của các lớp (sơ đồ phòng học đã niêm yết tại
bảng thông báo)
3. Nội dung:
- Ổn định công tác tổ chức lớp
- Triển khai nội quy đối với học sinh nhà trường
- Phổ biến một số công việc trong buổi Lễ khai giảng
- Tổng dọn vệ sinh lớp học
4. Một số lưu ý:
- Học sinh có mặt đông đủ, đúng giờ, trang phục lịch sự; tuyệt đối không
được đi xe máy đến trường
- Học sinh gửi xe đạp tại cổng sau của nhà trường (hướng đường Tiên Sơn
1).
5. Phân công công việc:
- Phụ trách trung: Thầy Trần Anh Tuấn
- Phổ biến nội dung đầu năm học đến học sinh: GVCN các lớp
- Quản lý học sinh:
+ Ca lẻ: Anh Hùng, thầy Gia Khánh
+ Ca chẵn: Thầy Duẩn, thầy Gia Khánh, thầy Thưởng
- Cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường: Tổ bảo vệ, phục vụ
Trên đây là kế hoạch tập trung học sinh đầu năm học 2022-2023 của
Trường THPT Nguyễn Hiền./.
Nơi nhận:
KT. HIỆU TRƯỞNG
- Sở GD&ĐT;
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Thông báo chung;
- Lưu: VT.

Trần Anh Tuấn

