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

Thứ 2 

11/5 

 Chào cờ (Tổ chức tại lớp trong 10 phút sinh hoạt đầu giờ) GVCN và các lớp 

 Lên lớp theo TKB số 17 TTr-TrLĐ: Đ/c Sinh 

15h00 Họp liên tịch  

Thứ 3 

12/5 

 Lên lớp theo TKB số 17 TTr-TrLĐ: Đ/c Ngọc 

 Họp Hội đồng kỷ luật học sinh (P.A12 ) Giao đ/c Khanh triệu tập 

   

Thứ 4 

13/5 

 Lên lớp theo TKB số 17 TTr-TrLĐ: Đ/c Lyna 

   

 Thứ 5 

14/5 

 Lên lớp theo TKB số 17 TTr-TrLĐ: Đ/c Khanh 

   

Thứ 6 

15/5 

 Lên lớp theo TKB số 17 TTr-TrLĐ: Đ/c Sinh 

 SHCN  

Thứ 7 

16/5 

  TrLĐ: Đ/c Khanh 

   

* Một số nhiệm vụ cụ thể:  

+ Lãnh đạo: 

- Thực hiện nhiệm vụ trực theo phân công của Hiệu trưởng;   

- Chỉ đạo thực hiện các kế hoạch năm học theo lĩnh vực được phân công, Các PHT dự họp CM với các Tổ 

- Đ/c Sinh tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19 theo công văn 2235 ngày 

07/5/2020 của UBND tỉnh 
+ Văn phòng, TKHĐ, Tổ CN& GDLĐ, TKHĐ: 

- VP thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên. 

- VP tham mưu HT kế hoạch thực hiện hỗ trợ công tác tuyển sinh ĐH, CĐ; kế hoạch tuyển sinh lớp 10. 
+ GVCN: 

- Thường xuyên sinh hoạt lớp. thực hiện quản lý lớp theo kế hoạch pc dịch Covid-19. 

- Chủ động, linh hoạt chỉ đạo HS vệ sinh bề mặt lớp học theo chỉ đạo của BCĐ pc Covid-19 nhà trường. 

- Thông báo HS thực hiện TKB số 17 và Thời gian biểu số 4 

- GVCN 10 & 11 chỉ đạo 100% HS lớp tham gia tìm hiểu 90 năm ngày thành lập ngành tuyên giáo (theo hướng 

dẫn của Đoàn trường) 

 + Các tổ chuyên môn: 

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn; Thực hiện nhiệm vụ tự BDTX, tích cực tham gia bồi dưỡng CTGDPT 2018 theo 

chương trình ETEP. 

- Các Tổ, bộ môn thực hiện nội dung chương trình dạy học HK2 (điều chỉnh). 

- Thực hiện nghiêm chỉnh nề nếp, tác phong khi thực hiện nhiệm vụ theo bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường. 

- Giáo viên chủ động tổ chức các bài kiểm tra 1 tiết theo hướng dẫn của đ/c PHT Lyna. 

- Giáo viên Tin học triển khai kế hoạch Hội thi Tin học trẻ tỉnh Đăk Nông (đã chuyển qua ioffice) 
 + Công tác khác:  

- Đoàn trường tiếp tục tăng cương công tác kiểm tra việc thực hiện nội quy của HS các lớp. 

- BTV Đoàn trường chủ động hướng dẫn HS lớp 10& 11 tham gia cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày thành lập 

ngành tuyên giáo. 

 - BCH Công đoàn chỉ đạo 100% đoàn viên lao động tham gia cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày thành lập ngành 

tuyên giáo theo kế hoạch.. 

+ Nhắc nhở:  

 

            HIỆU TRƯỞNG 
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