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 21
Từ ngày 25/01- 30/01/2021, năm học 2020 – 2021
Ngày
Thứ 2
25/01
Thứ 3
26/01

07h10
15h30

Thứ 4
27/01
Thứ 5
28/01
Thứ 6
29/01
Thứ 7
30/01

Nội dung công tác (Nơi công tác)

Giờ

Tiết 1,2

Tiết 5
Tiết 5

Người phụ trách

Lên lớp theo TKB số 13
Sinh hoạt dưới cờ

TTr, TrLĐ: Đ/c Sinh
TTr

Tuyên truyền pháp luật (P/h Công an huyện)
Họp liên tịch: LĐ, CTCĐ, BTĐT, TTVP (P.A12)
Lên lớp theo TKB số 13 (Theo thứ tự 1,2,3,4 thành 2,3,4,5)
Lên lớp theo TKB số 13

TTr, TrLĐ: Đ/c Khanh
HP/

Lên lớp theo TKB số 13
Tư vấn Hướng nghiệp cho HS 12 (p/h tỉnh Đoàn)

TTr, TrLĐ: Đ/c Sinh

Lên lớp theo TKB số 13
Lớp 12 học bù TKB tiết 1 (thứ 5 ngày 28/1)
Lên lớp theo TKB số 13
Lớp 12 học bù TKB tiết 2 (thứ 5 ngày 28/1)

TTr, TrLĐ: Đ/c Lyna

TTr, TrLĐ: Đ/c Lyna

TTr, TrLĐ: Đ/c Khanh

* 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
- Các đ/c PHT chuẩn bị các nội dung về khắc phục sau thanh tra báo cáo tại cuộc họp liên tịch ngày 26/01
+ Văn phòng, TKHĐ, Ban LĐ:
- VP thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên;
- VP chuẩn bị âm thanh phục vụ sinh hoạt dưới cờ và phổ biến pháp luật (tại sân trường), tư vấn HN (nhà ĐN)
- BLĐ: Tham mưu kế hoạch lao động rà soát, thanh lý CSVC tại nhà đa năng
- Đ/c Quyền tham mưu TKB số 14 (AD từ ngày 01/02/2021)
+ GVCN:
- Quán triệt HS chấp hành nghiêm chỉnh nội quy học sinh.
- Chỉ đạo lớp thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch 03 ngày 23/01/2021 về phổ biến pháp luật.
- Lớp 10A7 và 12B6 thực hiện nhiệm vụ “Khởi động tuần mới” ngày 25/01/2021.
- GVCN lớp 10A4 và 10A8 chuẩn bị nhiệm vụ “Khởi động tuần mới” ngày 22/02/2021 (tuần sau Tết).
+ Các tổ chuyên môn, Giáo viên:
- Thực hiện nhiệm vụ dạy học HK2; Sinh hoạt chuyên môn; báo giảng trên Vnedu
- Bồi dưỡng học sinh giỏi;
- Nộp sáng kiến dự thi cấp cơ sở hạn cuối ngày 30/01.
- Chú ý: TKB ngày 26/01 sẽ được đôn lên theo thứ tự (2-3-4-5); Tiết 1-2,(thứ 5) lớp 12 dự TVHN tại nhà ĐN
+ Công tác khác:
- BTVĐT: Chuẩn bị trao quà và tổng kết CT “Heo đất tiếp sức đén trường và Tết yêu thương”
- BTVĐT: Chuẩn bị chương trình văn nghệ tại Chương trình “Chào đón xuân Tân Sửu” do NT tổ chức (tuần 22)
- BCS các lớp: Đôn đốc học sinh lớp nộp bài thu hoạch “Tuyên truyền pháp luật” theo lịch nộp của GVCN
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