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LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34
(Từ ngày 29/4/2019 đến 05/5/2019)
1. Những nhiệm vụ trọng tâm
- Tổ chức dạy học chính khóa theo TKB; dạy bù; nghiêm túc, có chất lượng;
- Các tổ chuyên môn nghiên cứu dự thảo Luật giáo dục, góp ý về Ban chuyên môn
đúng thời gian quy định;
- Hoàn thành kiểm tra, tổng kết học kỳ 2 cho học sinh khối 12;
- Tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, đặc biệt là học sinh khối 12;
- Tăng cường quản lý giáo dục học sinh; chú ý luật ATGT, đuối nước; Quán triệt, nhắc
nhở học sinh khối 12 trong việc làm kỷ yếu để lưu niệm đảm bảo an toàn, không được tổ
chức dưới hình thức tự phát mà phải có sự giám sát của GVCN, phụ huynh học sinh;
- Giáo viên chủ nhiệm khối 12 rà soát hồ sơ thí sinh xét tốt nghiệp THPT theo công
văn đã gửi ngày 22/4/2019; Giáo viên chủ nhiệm khối 11 nhắc học sinh làm chứng minh
nhân dân;
- Tiếp tục rà soát thông tin đăng kí dự thi THPT Quốc gia năm 2019;
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công tác theo kế hoạch và đột xuất;
- Thực hiện thông tin 2 chiều đầy đủ, kịp thời, chính xác.
2. Lịch công tác cụ thể
Thứ

Ngày

2

29/4/2019

3

30/4/2019

4

01/5/2019

5

02/05/2019

Sáng

Chiều

Nghỉ lễ
Trực LĐ: Nguyễn Xuân Anh
Nghỉ lễ
Trực LĐ: Trần Đình Hường
Nghỉ lễ
Trực LĐ: Nguyễn Xuân Anh

Nghỉ lễ
Trực LĐ: Trần Đình Hường
Nghỉ lễ
Trực LĐ: Trần Đình Hường
Nghỉ lễ
Trực LĐ: Nguyễn Xuân Anh

Dạy học theo TKB
Đ/c Xuân Anh, Ánh tập huấn

14h00‘: Dạy bù theo kế hoạch

Dạy học theo TKB
6

Đ/c Ánh nộp HS thi THPT QG

03/05/2019

Tập huấn các môn: Toán, Anh, Sử
Dạy học theo TKB

7

04/05/2019

CN

05/05/2019

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

Tập huấn các môn: Hóa, Sinh

Nghỉ

14h00‘: Họp cơ quan phiên thường kỳ
Tập huấn các môn: Toán, Anh, Sử
14h00‘: Dạy bù theo kế hoạch
Tập huấn các môn: Hóa, Sinh

Nghỉ
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Anh

