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Từ ngày 23/11-28/11, năm học 2020 – 2021 

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

Thứ 2 
23/11 

 Lên lớp theo TKB số 5 TTr, TrLĐ: Đ/c Khanh 
08h00 Sinh hoạt dưới cờ - Trao thưởng các HĐ .... TTr 
09h00 Họp GBMR HNGB 
13h30 Kiểm tra giữa kỳ: Lý 12, Anh 12 Theo PC 
15h30 Họp Ban chấm thi GVDG cấp trường (P.A9) LĐ, GV 
15h45 Tổ chức thi GVDG cấp trường ND1  theo KH 

Thứ 3 
24/11 

 Lên lớp theo TKB số 5 TTr, TrLĐ: Đ/c Sinh 
   

Thứ 4 
25/11 

 Lên lớp theo TKB số 5 TTr, TrLĐ: Đ/c Khanh 
 Tổ chức thi GVDG cấp trường ND1 (TT) theo KH 
   

 Thứ 5 
26/11 

 Lên lớp theo TKB số 5 TTr, TrLĐ: Đ/c Ngọc 
09h40 Tư vấn hướng nghiệp (sẽ có thông báo chi tiết sau)  
13h30 Kiểm tra giữa kỳ: Hóa 10, Sử 10, Lý 11,  Sử 11 Theo PC 

 Tổ chức thi GVDG cấp trường ND1 (TT) theo KH 

 Thứ 6 
27/11 

 Lên lớp theo TKB số 5 TTr, TrLĐ: Đ/c Sinh 
 Tham gia Đoàn ĐGN (tại H. Tuy Đức) Đ/c Ngọc 
 SHCN  

Thứ 7 
28/11 

   
   

* Một số nhiệm vụ cụ thể:  
+ Lãnh đạo: 
- Thực hiện trực đơn vị nghiêm túc theo phân công của Hiệu trưởng 
- Các đ/c PHT chỉ đạo nhiệm vụ: kiểm tra định kỳ, NCKHKT, Viết SK; kiểm tra định kỳ 
- Đ/c Lyna triển khai công tác thi GVDG cấp trường (nội dung số 1) 
- Đ/c Khanh hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự thi NCKHKT; hồ sơ dự thi CVĐC Đăk Nông 
+ Văn phòng, TKHĐ, Tổ CN& GDLĐ: 
- VP thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên; chuẩn bị âm thanh phục vụ “Sinh hoạt dưới cờ” 
- VP in sao đề kiểm tra định kỳ 
- TKHĐ tham mưu TKB số 6 (áp dụng tuần 13 phục vụ thi GVDG) 
+ GVCN: 
- Quán triệt HS thực hiện nghiêm chỉnh nội quy. 
- Thường xuyên lên sinh hoạt đầu giờ với lớp chủ nhiệm, nhắc HS nộp các câu hỏi cần tư vấn 
- GVCN lớp 10A2, 12B3 chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ “Khởi động tuần mới” ngày 23/11 
- GVCN lớp 11C3 chuẩn bị nhiệm vụ “Khởi động tuần mới” ngày 30/11 
 + Các tổ chuyên môn, Giáo viên: 
- Thực hiện nhiệm vụ dạy học theo kế hoạch;  Sinh hoạt chuyên môn; báo giảng trên Vnedu 
- Bồi dưỡng học sinh giỏi; theo dõi để BDCTGDPT modul 2 
- Thực hiện nhiệm vụ dạy thêm học thêm, nhiệm vụ kiểm tra định kỳ nghiêm túc theo kế hoạch; 
- Các đ/c đăng ký thi GVDG cấp trường: Dự thi ND thứ nhất, chuẩn bị thi ND số 2 (tuần 13) 
 + Công tác khác:  
- ĐTN: Tăng cường công tác quản lý nề nếp,việc thực hiện nội quy học sinh 
- HĐ Tư vấn: Thực hiện nhiệm vụ 
- Toàn trường thực hiện nghiêm chỉnh theo chỉ đạo tại CV 21 (tại website) 
+ Nhắc nhở:  
 

            HIỆU TRƯỞNG 
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