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Từ ngày 15/6-20/6, năm học 2019 – 2020 

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

Thứ 2 

15/6 

 Lên lớp theo TKB số 21 TTr-TrLĐ: Đ/c Lyna 

14h00 Họp liên tịch (LĐ, CTCĐ, BTĐTN – PA12) HH/ 

   

Thứ 3 

16/6 

 Lên lớp theo TKB số 21 TTr-TrLĐ: Đ/c Sinh 

 Tham gia đoàn ĐGN tại Cưjut Đ/c Ngọc 

08h00 HD làm hồ sơ & Phổ biến quy chế thi TN cho HS12 (nhà ĐN) BTS, HS12 

Thứ 4 

17/6 

  TTr-TrLĐ: Đ/c Khanh 

Tiết 1 Phối hợp CA huyện tuyên truyền ATGT, PC Ma túy (sân trường) Đ/c Khanh, ĐTN, GVCN 

 Lên lớp theo TKB số 21  

 Tham gia đoàn ĐGN tại KrongNo Đ/c Ngọc 

 Thứ 5 

18/6 

 Lên lớp theo TKB số 21 TTr-TrLĐ: Đ/c Lyna  

Tiết 3,4 Họp cơ quan – phổ biến quy chế thi & triển khai BDGV CB, GV, NV 

   

Thứ 6 

19/6 

 Lên lớp theo TKB số 21 TTr-TrLĐ: Đ/c Sinh, GVCN 

 Tham gia đoàn ĐGN tại Trường chuyên NCT Đ/c Ngọc 

   

Thứ 7 

20/6 

   

   

* 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 tiếp tục chỉ đạo rà soát kiểm tra, đánh giá thực trạng an toàn các cây xanh trong sân trường, đề xuất 

giải pháp đảm bảo an toàn. 

- Đ/c Lyna kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình của giáo viên, triển khai kế hoạch ôn thi tốt nghiệp THPT 
+ Văn phòng, TKHĐ, Tổ CN& GDLĐ, TKHĐ: 

- VP thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên. 

- VP thực hiện  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 

- Tổ VP chuẩn bị âm thanh, CSVC  phục vụ buổi phổ biến quy chế thi tại nhà đa năng (Dùng loa bluetooth ĐTN) 

- Tổ VP chuẩn bị âm thanh phục vụ buổi tuyên truyền ngoại khóa tại sân trường 
+ GVCN: 

- Thông báo HS thực hiện TKB số 21 

- Thông báo và đôn đốc học sinh lớp 12 tham dự đầy đủ buổi phổ biến quy chế thi và hướng dẫn làm hồ sơ. 
- Quản lý HS lớp trong buổi tuyên truyền PC Ma túy và thực hiện Luật giao thông - tiết 1 (thứ 4) 

- Họp xếp loại hạnh kiểm học sinh (lưu ý các em HS bị xử lý kỷ luật để căn cứ xếp loại phù hợp, NT sẽ 

sẽ gửi danh sách cụ thể  HS vi phạm). 

 + Các tổ chuyên môn: 

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn;  

- GV các bộ môn rà soát việc thực hiện chương trình dạy học để đề xuất Nhà trường sắp xếp TKB lên lớp. Tuyệt 

đối không được cắt xén chương trình.. 

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

- Các Trưởng bộ môn và TTCM hoàn thiện hồ sơ kiểm tra nội bộ nộp về Nhà trường (qua đ/c H Phương). 

 + Công tác khác:  

- Nộp hồ sơ đăng ký xét thăng hạng giáo viên hạn cuối 11 giờ ngày 17/6/2020. 

+ Nhắc nhở:  

 

            HIỆU TRƯỞNG 
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