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Từ ngày 22/6-27/6, năm học 2019 – 2020 

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

Thứ 2 

22/6 

  TTr-TrLĐ: Đ/c Lyna 

07h00 Kiểm tra học kỳ II  lớp 12 (Toán , Địa lý ) Đ/c Lyna ĐH, GV coi thi theo PC 

14h00 Kiểm tra hồ sơ lớp 12 Đ/c Lyna, GVCN12 

Thứ 3 

23/6 

  TTr-TrLĐ: Đ/c Sinh 

07h00 Kiểm tra học kỳ II lớp 10&11 (Toán , Công nghệ) Đ/c Sinh ĐH, GV coi thi theo PC 

 Tham gia đoàn ĐGN tại Gia Nghĩa Đ/c Ngọc 

Thứ 4 

24/6 

  TTr-TrLĐ: Đ/c Khanh 

07h00 Kiểm tra học kỳ II  lớp 12 (Lịch sử, Vật lý, Tin học ) Đ/c Khanh ĐH, GV coi thi theo PC 

09h00 Họp lãnh đạo (PA12)  

14h00 Họp chi ủy (PA12)  

   

 Thứ 5 

25/6 

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

07h00 Kiểm tra học kỳ II lớp 10&11 (Lịch sử, Vật lý, Tin học) Đ/c Lyna ĐH, GV coi thi theo PC 

14h00 Họp Chi bộ (PA9)  

 Họp cán bộ chủ chốt (PA9 – sau khi kết thúc họp Chi bộ) LĐ, cấp trưởng & phó các Tổ, ĐT 

Thứ 6 

26/6 

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

07h00 Kiểm tra học kỳ II  lớp 12 (Hóa học, Sinh học) Đ/c Sinh ĐH, GV coi thi theo PC 

13h15 Kiểm tra học kỳ II lớp 10&11 (Hóa học, Sinh học, Địa lý) Đ/c Sinh ĐH, GV coi thi theo PC 

 Tham gia đoàn ĐGN tại ĐăkMil Đ/c Ngọc 

* 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 đ/c PHT xây dựng các báo cáo cuối năm theo lĩnh vực phụ trách; chỉ đạo các tổ chấm kiểm tra theo KH 
+ 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. 

- TKHĐ: Tham mưu TKB học nghề phổ thông lớp 11 (AD từ ngày 29/6) 

- Tổ CN&GDLĐ: Tham mưu kế hoạch lao động cuối năm. 
+ GVCN: 

- Thông báo HS thực hiện TKB học nghề lớp 11 

- GVCN phối hợp với BĐDCMHS lớp tổ chức cho HS tham gia giải bóng đá đảm bảo an toàn, hiệu quả, bổ ích 

- Hoàn thành hồ sơ đề xuất đánh giá xêp loại hạnh kiểm học sinh nộp về VP trước ngày 26/6/2020. 

- GVCN 12: Thông báo HS nộp bằng TN THCS và các giấy tờ ưu tiên làm hồ sơ xét tốt nghiệp. 
 + Các tổ chuyên môn: 

- GV các bộ môn coi kiểm tra học kỳ II nghiêm túc, chấm bài kiểm tra theo kế hoạch.. 

- Các đ/c Tổ trưởng chuẩn bị họp thi đánh giá giáo viên cuối năm theo hướng dẫn của Nhà trường (tuần 36). 

- GV các bộ môn đã hoàn thành tổng kết điểm, liên hệ VP vào điểm và ký học bạ 

- GV tiếp tục nghiên cứu quy chế thi tốt nghiệp để chuẩn bị làm bài thu hoạch 
 + Công tác khác:  

- BCH Đoàn trường tổng hợp kết quả thi đua năm học. 

- BCH Đoàn trường triển khai kế hoạch tổ chức giải bóng đá nam; tham mưu HT họp BCT, Tổ trọng tài 

- BCH Đoàn trường & Trường BM Tin học đề xuất kế hoạch dự thi cuộc thi Tin học trẻ. 

- CBGV nộp đơn đăng ký quy hoạch CBQL theo TB số 37 hạn cuối 15h00 ngày 22/6/2020 
+ Nhắc nhở:  

 

            HIỆU TRƯỞNG 
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