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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 17 

Từ ngày 28/12/2020- 03/01/2021, năm học 2020 – 2021 

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

Thứ 2 
28/12 

 Lên lớp theo TKB số 10 – Khen thường HKPĐ cấp trường TTr, TrLĐ: Đ/c Lyna 
08h00 Sinh hoạt dưới cờ. TTr 
09h00 Họp Giao ban HNGB 
 Tham dự HN & Hội thảo hướng nghiệp (Gia Nghĩa, 03 ngày) Đ/c Sinh, Quyền 
   

Thứ 3 
29/12 

 Lên lớp theo TKB số 10 TTr, TrLĐ: Đ/c Khanh 
 Tham gia HĐĐGN (Đăk Glong)  Đ/c Ngọc 
   

Thứ 4 
30/12 

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

Thứ 5 
31/12 

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

 Thứ 6 
01/01 

 Lên lớp theo TKB số 10 (học bù thứ 7) TTr, TrLĐ: Đ/c Khanh 
 SHCN (trừ các lớp học theo TKB)  

Thứ 7 
02/01 

   
   

* Một số nhiệm vụ cụ thể:  
+ Lãnh đạo: 
- Thực hiện trực đơn vị nghiêm túc theo phân công của Hiệu trưởng; tập trung chỉ đạo việc PC dịch Covid -19 
- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nội quy nhà trường 
- Đ/c Khanh làm việc với gia đình HS về vụ việc đánh nhau ngày 17/12/2020. Đề xuất họp HĐ kỷ luật học sinh 
+ Văn phòng, TKHĐ, Ban LĐ: 
- VP thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên; chuẩn bị âm thanh phục vụ “Sinh hoạt dưới cờ” 
- TKHĐ tham mưu TKB số 11 (áp dụng học kỳ II) 
- Ban LĐ: Triển khai lao động sắp xếp phòng kiểm tra cuối kỳ 
+ 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 10A7 và CLBNC chuẩn bị nhiệm vụ “Khởi động tuần mới” ngày 28/12. 
- GVCN nhắc HS chú ý thực hiện TKB số 10, lịch kiểm tra cuối học kỳ I. 
 + 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; hoàn thành BDCTGDPT modul 2, chuẩn bị thực hiện modul 3 
- Thực hiện nhiệm vụ dạy thêm học thêm, nhiệm vụ kiểm tra định kỳ nghiêm túc theo kế hoạch; 
- Hoàn thành chương trình dạy học học kỳ I, năm học 2020-2021. 
- Hoàn thành nhập điểm kiểm tra thường xuyên (M, 15ph) trước ngày 01/01/2021 
 + Công tác khác:  
- BCHĐT đôn đốc thực hiện kế hoạch “Heo đất tiếp sức đến trường và Tết yêu thương”                        

                                                                              
                                                                          HIỆU TRƯỞNG 
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