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Từ ngày 06/7-12/7, năm học 2019 – 2020 

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

Thứ 2 

06/7 

 Lên lớp theo TKB số 23 TTr-TrLĐ: Đ/c Lyna 

10h00 Họp lãnh đạo  

13h30 Họp đánh giá phân loại viên chức (các Tổ CM) PHT, Các Tổ 

Thứ 3 

07/7 

 Lên lớp theo TKB số 23 TTr-TrLĐ: Đ/c Sinh 

 Tập huấn về Giới (03 ngày – tại GN) Đ/c Ngọc, Hằng, Diễm 

14h00 Thi thử tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn Theo PC 

16h00 Họp HĐ thi đua, khen thưởng học sinh (P.A12) Theo QĐ , HP/ 

Thứ 4 

08/7 

 Lên lớp theo TKB số 23 TTr-TrLĐ: Đ/c Khanh 

Tiết 3,4 Lao động theo kế hoạch (HS lớp 11) GVCN 11 

14h00 Thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán Theo pC 

15h00 Họp GVCN (triển khại bình xét GVCNG và chuẩn bị họp PH) LĐ, GVCN, HH/ 

16h00 LĐ trường họp với BĐDCMHS trường (PA12) Giao HH mời 

 Thứ 5 

09/7 

 Lên lớp theo TKB số 23 TTr-TrLĐ: Đ/c Lyna  

14h00 Thi thử tốt nghiệp THPT Bài thi tổ hợp Theo PC 

14h00 Kiểm tra chéo hồ sơ cụm 4 Đ/c Lyna, Sinh,GVCN 12 

Thứ 6 

10/7 

 Lên lớp theo TKB số 23 TTr-TrLĐ: Đ/c Sinh 

14h00 Thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh Theo PC 

Thứ 7  Hoàn thành công tác chuẩn bị lễ tổng kết LĐ, VP 

CN 

12/7 
08h00 Hội nghị CMHS các lớp  

   

* 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;  

- Dự họp với các Tổ về đánh giá xếp loại viên chức, đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp GV năm học 2019-2020  
+ 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 chuẩn bị VPP phục vụ thi thử TN 
- Tổ CN&GDLĐ: Theo dõi thực hiện kế hoạch lao động cuối năm. 
+ GVCN: 

- GVCN quán triệt học sinh dự lễ tổng kết đầy đủ (sáng 14/7/2020) 

- Chỉ đạo HS lớp 11 lao động theo kế hoạch vào tiết 3,4 ngày 08/7 (học nghề tiết 1,2). 

- GVCN lớp 10 chỉ đạo nhiệm vụ lao động cuối năm. 

- GVCN chuẩn bị duyệt học bạ theo lịch. 
 + Các tổ chuyên môn: 

- Bộ môn Ngữ Văn hoàn thành chấm bài thi thử và nộp kết quả chấm trước 09h00 ngày 10/7/2020. 

- 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:  

- Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng CBVC NLĐ vào lúc 14h00 ngày 13/7/2020 

- Tổ chức lễ tổng kết năm học và lễ trưởng thành cho HS 12 bắt đầu 07h00 ngày 14/7/2020 (sáng thứ 3). 
+ Nhắc nhở:  

 

            HIỆU TRƯỞNG 
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