
SỞ GD & ĐT TỈNH ĐĂK NÔNG 

TRƯỜNG THPT ĐĂK SONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 10 

Từ ngày 08/11 - 13/11, năm học 2021 – 2022 

Ngày Giờ Nội dung công tác (Nơi công tác) Người phụ trách 

Thứ 2 
08/11 

 Chào cờ đầu tuần (tại lớp); báo giảng Vnedu GVCN;  GVBM 

 Kiểm tra giữa HK1 (Theo TKB) Theo PC 

07h30 Họp GVCN (PA9) LĐ, ĐTN, GVCN, BP/ 

 Lên lớp theo TKB số 10 TTr, TrLĐ: Đ/c Lyna 

Thứ 3 

09/11 

 Lên lớp theo TKB số 10 TTr, TrLĐ: Đ/c Khanh 

15h00 Hoàn thành nộp Giáo án tuần 9 trên Vnedu Giáo viên 

   

Thứ 4 

10/11 

 Sinh hoạt đầu giờ GVCN 

 Lên lớp theo TKB số 10 TTr, TrLĐ: Đ/c Sinh 

   

 Thứ 5 

11/11 

 Lên lớp theo TKB số 10 TTr, TrLĐ: Đ/c Lyna 

 Kiểm tra giữa HK1 (theo TKB) Theo PC 

   

Thứ 6 

12/11 

 Lên lớp theo TKB số 10 TTr, TrLĐ: Đ/c Khanh 

15h00 Hoàn thành duyệt Giáo án tuần 9 trên Vnedu TT/ TrBM 

   

Thứ 7 

13/11 

 Sinh hoạt đầu giờ GVCN 

 Lên lớp theo TKB số 10 TTr, TrLĐ: Đ/c Sinh 

 Kiểm tra giữa HK1 (theo TKB) Theo PC 

* Một số nhiệm vụ cụ thể:  

+ Lãnh đạo: 

- Trực kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Hiệu trưởng 

- Đ/c Khanh: Kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện nộp giáo án, báo giảng trên Vnedu. 

- Đ/c Sinh: Kiểm tra, chỉ đạo, báo cáo các thông tin liên quan đến dịch bệnh covid- 19. 

- Đ/c Lyna: Chỉ đạo hoạt động chuyên môn. 

- Thực hiện BDCTGDPT modul 4 
+ Văn phòng, TKHĐ, Ban lao động, TKHĐ: 

- VP thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên. 

- BLĐ thực hiện kế hoạch lao động 
+ GVCN: 

- Quán triệt HS thực hiện nghiêm chỉnh nội quy học tập;  

- Quán triệt HS thực hiện nghiêm chỉnh các quy đinh phòng chống dịch bệnh covid-19, đặc biệt thực hiện 5K. 

- Kịp thời nắm thông tin khai báo liên quan đến dịch bệnh covid-19 từ học sinh lớp báo cáo NT. 

 + Các tổ chuyên môn: 

-  Thực hiện nhiệm vụ dạy học theo kế hoạch; Duyệt giáo án giáo viên; 

- Thực hiện dạy học theo kế hoạch; Sinh hoạt chuyên môn. 
- Thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng HSG; BD học sinh dự thi chọn đội tuyển HSGQG. 
- Bộ môn Toán, Vật lý: Tiếp tục triển khai cuộc thi Violympic Toán và Vật lý theo kế hoạch của Sở GD&ĐT 
 + Công tác khác:  

- ĐTN:Thực hiện công tác thi đua Tuần 9 

- Thực hiện các biện pháp phòng dịch khi đón học sinh đến trường theo phân công nhiệm vụ hàng ngày 
 + Tồn tại:  

- Một số đ/c được phân công chưa duyệt GA theo thời gian quy định) 

- Một số GV chưa thực hiện tốt quy đinh về trang phục (ngày thứ 2 thực hiện lễ phục). 
- Một số HS đi xe máy trong trường, thực hiện trang phục chưa nghiêm túc 

           HIỆU TRƯỞNG 
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