
SỞ GD & ĐT TỈNH ĐĂK NÔNG 

TRƯỜNG THPT ĐĂK SONG 
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Từ ngày 08/6-13/6, năm học 2019 – 2020 

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

Thứ 2 

08/6 

  TTr-TrLĐ: Đ/c Lyna 

Từ 07h00 Kiểm tra HK2  lớp 12 (môn Ngữ Văn, T.Anh, GDCD) Đ/c Lyna, CBCT theo PC 

Từ 13h25 Kiểm tra HK2  lớp 10&11 (môn Ngữ Văn, T.Anh, GDCD) Đ/c Sinh, CBCT theo PC 

14h00 Họp GBMR (PA12) HNGB 

Thứ 3 

09/6 

 Lên lớp theo TKB số 20 TTr-TrLĐ: Đ/c Sinh 

   

   

Thứ 4 

10/6 

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

07h00 Dự Đại hội Chi bộ Trường THPT Lương Thế Vinh Đ/c Ngọc 

 Thứ 5 

11/6 

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

13h00 Dự Đại hội Chi bộ Trường THPT Phan Đình Phùng Đ/c Khanh 

   

Thứ 6 

12/6 

Tiết 1 Phối hợp với AKI &DCCN Đăk Nông SHNK (sân trường) TTr-TrLĐ: Đ/c Sinh, GVCN 

 Lên lớp theo TKB số 20 (Hoán đổi tiết 1 và 5)  

 Tập huấn thi tốt nghiệp THPT (Sờ GD&ĐT) Đ/c Ngọc 

Thứ 7 

13/6 

   

   

* 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,  

- LĐ trực tăng cường công tác kiểm tra đầu buổi, nghỉ giữa giờ và khi tan trường. 

- Đ/c Sinh chỉ đạo rà soát kiểm tra, đánh giá thực trạng an toàn các cây xanh trong sân trường. 

- Đ/c Lyna chỉ đạo kịp thời phân công dạy thay cho các đ/c đi tập huấn theo điều động của Nhà trường. 
+ 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. 

- VP thực hiện in sao đề, chuẩn bị VPP phục vụ kiểm tra HK2 

- TKHĐ tham mưu TKB số 21 (AD từ ngày 15/6) 

+ GVCN: 

- Tăng cường sinh hoạt lớp và quán triệt thực hiện nội quy học sinh; chủ động hơn nữa trong việc nắm tình hình 

học sinh lớp chủ nhiệm .  

- Thông báo HS thực hiện TKB số 20 

- Quản lý HS lớp trong buổi tuyên truyền BVMT và hướng nghệp vào tiết 1 (thứ 6) 
 + Các tổ chuyên môn: 

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn;  

- GV các bộ môn theo dõi thường xuyên nhiệm vụ 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. 

- Các Tổ, bộ môn nộp đề kiểm tra học kỳ theo kế hoạch số 10 ngày 20/5/2020. 

- Chú ý: Điều chỉnh TKB thứ 6 ngày 12/6 - hoán đổi tiết 1 và 5, tiết 1 (SHCN) để sinh hoạt NK 
 + Công tác khác:  

- Nộp hồ sơ xét nâng lương theo thông báo số 31 ngày 04/6/2020. 

+ Nhắc nhở:  

 

            HIỆU TRƯỞNG 
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