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(Từ ngày 18/03/2019 đến 24/03/2019)
1. Những nhiệm vụ trọng tâm
- Tổ chức dạy học chính khóa, phụ đạo, dạy thêm, học thêm, tổ chức ôn tập thi THPT
quốc gia cho học sinh 12 theo nhóm năng lực nghiêm túc, có chất lượng;
- Tập trung cao độ cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh;
- Tăng cường thao giảng, dự giờ thăm lớp; kiểm tra chuyên môn;
- Tổ chức thi, chấm thi tốt nghiệp nghề THPT; phối hợp tổ chức thi chọ HSG cấp tỉnh
khối 10, 11;
- Tăng cường hoạt động quản lý nề nếp, ý thức giữ gìn vệ sinh bảo vệ môi trường, xây
dựng văn minh công sở;
- Tiến hành một số hạng mục xây dựng cơ sở vật chất theo kế hoạch;
- Thực hiện công tác theo sự điều động của cấp trên; tham dự hội họp; thông tin 2
chiều đầy đủ, kịp thời, chính xác,
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ

Ngày

Sáng

Chiều

2

18/03/2019

Dạy học theo TKB
Tiết 2: Gặp mặt học sinh thi HSG
08h00‘: Bàn giao đề thi, hồ sơ

14h00‘: Họp lãnh đạo thi nghề phổ thông
- BD HSG tỉnh k10, 11

3

19/03/2019

07h00‘: Tổ chức thi nghề

4

20/03/2019

5

21/03/2019

Thi chọn HSG tỉnh

Thi chọn HSG tỉnh

6

22/03/2019

Dạy học theo TKB

7

23/03/2019

Dạy học theo TKB

14h00‘: Dạy thêm, học thêm
14h00‘: - Dạy thêm, học thêm TKB thứ 4
- Dạy thực hành QPAN K11

CN

24/03/2019

Nghỉ

14h00‘: - Dạy thêm, học thêm
- BD HSG k10,11

Dạy học theo TKB
07h30‘: Chấm thi lý thuyết nghề

Nơi nhận:
- BGH, TTCM, TKHĐ;
- Đăng website của trường;
- Lưu VT./.

14h00‘: Họp hội đồng coi thi HSG

Nghỉ
HIỆU TRƯỞNG
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