TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG PT THỰC HÀNH SƯ PHẠM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 19 tháng 8 năm 2022

LỊCH SINH HOẠT ĐẦU NĂM
Năm học 2022 – 2023
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 148/KH-THSP ngày 19/8/2022 của Hiệu trưởng Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm)
THỨ

THỜI
GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA
ĐIỂM

ĐỐI TƯỢNG

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Năm

25/8/2022

Vệ sinh sân tường

Sân
trường

Đội TNTN

Vũ Quốc
Bình

Có mặt lúc 14h00

Hai

22/8/2022

Lớp
học

Khối 1

GVCN

Có mặt lúc 7h15

Hai

22/8/2022

CĐ3

Khối 10

BGH

Có mặt lúc 15g00

Học sinh khối lớp Một mới tập trung làm

Hai

29/8/2022

quen với thầy cô, bạn bè.
Khối 10 mới tập trung đăng kí môn lựa chọn
xếp lớp.
- Học sinh các khối lớp cũ từ 1 – 11 tập trung,

- GVCN cũ tập hợp học

bàn giao lớp, nhận lớp mới.

sinh lớp mình và bàn

- Cấp THPT cho học sinh đăng ký khối lớp
(nếu có thay đổi).

Lớp
học

Khối 2-12

GVCN

- Khối 6 mới 8h00
- Các khối còn lại 7h00

- Khối 10 tập trung theo danh sách lớp mới.
Ba,

30,

Tư

31/8/2022

giao lên lớp mới.

Học sinh khối lớp Một vào sinh hoạt theo lớp

Lớp

mới.

học

Khối 1 – 12

GVCN

Có mặt lúc 7 giờ 00
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- Cấp Trung học tổng vệ sinh lớp học, trang
trí lớp, nhận ghế chào cờ (khối 1, 6 và khối
10 mua mới).
- Bầu ban cán sự lớp, tổ chức xây dựng môi
trường, thói quen học tập, tổ chức hoạt động
đội nhóm, hoạt động tập thể.
- Viết lý lịch cá nhân, giới thiệu truyền thống,
chức năng nhiệm vụ nhà trường.
- Sinh hoạt ATGT, vệ sinh ATTP.
- Tình hình trật tự, an ninh trong và ngoài đơn
vị.
- Tiểu học tập trung theo sinh hoạt của GVCN
và (giới thiệu chương trình, sách giáo khoa, tư
vấn mua và sử dụng các đồ dùng học tập).
- Tiểu học: tập trung ra sân lúc 7 giờ 00 (tập
hát Quốc ca, múa dân vũ, ôn tập thể dục
giữa giờ.
- Trung học: tập trung lúc 8 giờ 30 (tập hát
Quốc ca, múa dân vũ, ôn tập thể dục giữa
giờ).
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- Trung học sinh hoạt nội quy, quy định thi đua
trường, lớp.
- Sinh hoạt về các khoản bảo hiểm.
- Khối 6, 10: Giới thiệu về cơ sở vật chất, các
phòng chức năng (Đoàn, Đội, văn phòng,
phòng Tin học, thư viện, y tế,…)
- Hướng dẫn học sinh hát Quốc ca, Đoàn ca,
Đội ca.
Tư

31/8/2022

- Tiểu học tập trung theo sinh hoạt của
GVCN.

Lớp
học

Khối 1 – 12

GVCN

Có mặt lúc 7 giờ 00

- Tiểu học: tập trung ra sân lúc 7 giờ 30 (tập
hát Quốc ca, múa dân vũ, ôn tập thể dục
giữa giờ.
- Trung học: tập trung lúc 8 giờ 30 (tập hát
Quốc ca, múa dân vũ, ôn tập thể dục giữa
giờ).
- Tập dợt Lễ Khai giảng năm học.
* Thời gian:
- Tiểu học: từ 7 giờ 15 phút đến 10 giờ 30 phút.
- Cấp Trung học: từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút.
- Đồng phục: học sinh cấp II, III đồng phục Thể dục.
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