
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 20 

Từ ngày 24/01/2022 – 29/01/2022, năm học 2021 – 2022 

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

Thứ 2 

24/01 

 Chào cở đầu tuần GVCN;  GVBM 

 Lên lớp theo TKB số 20 TTr, TrLĐ: Đ/c Lyna 

08h30 Họp GBMR HNGB, HH/ 

Thứ 3 

25/01 

 Lên lớp theo TKB số 20 TTr, TrLĐ: Đ/c Lyna 

08h00 Họp khối thi đua (tại THPT chuyên NCT) Đ/c Ngọc, Khanh 

   

Thứ 4 

26/01 

 Lên lớp theo TKB số 20 TTr, TrLĐ: Đ/c Ngọc 

   

   

   

 Thứ 5 

27/01 

 Lên lớp theo TKB số 20 TTr, TrLĐ: Đ/c Ngọc 

   

   

Thứ 6 

28/01 

 Lên lớp theo TKB số 20 TTr, TrLĐ: Đ/c Khanh 

08h45 Tổ chức Lễ sơ kết và phát thưởng HK1 Toàn trường 

   

Thứ 7 

29/01 

 Nghỉ Tết Nguyên Đán TTr, TrLĐ: Đ/c Khanh 

   

   

* 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; kiểm tra, chỉ đạo, báo cáo 

các thông tin liên quan đến dịch bệnh covid- 19;  

- Đ/c Lyna: Chỉ đạo hoạt động CM, báo cáo đề xuất chương trình “MTCE” 

+ Văn phòng, Ban lao động: 

- VP thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên. 

- VP: in sổ đầu bài HK1 để LĐ ký duyệt và lưu. 
- VP: Chuẩn bị công tác sơ kết HK1 và Trao thưởng 

- VP: Thực hiện nhiệm vụ niêm phong các phòng học/ chức năng vào chiều thứ 6 (28/01) 
+ 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. 

- Quản lý vào trao thưởng HS theo kế hoạch của nhà trường 
 + 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; 

 + Công tác khác:  

- ĐTN: Chuẩn bị chương trình VN sơ kết HK1 và chào xuân 2022. 

- CBVC NLĐ toàn trường có mặt tại Trưởng để dự chương trình sơ kết và trao thưởng HK1 (bắt đầu từ 08h45 
ngày thứ 6) 
  

 

           HIỆU TRƯỞNG 
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