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LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36
(Từ ngày 13/5/2019 đến 19/5/2019)
1. Những nhiệm vụ trọng tâm
- Tổ chức dạy học chính khóa theo TKB; dạy bù; dạy thêm, học thêm nghiêm túc, có
chất lượng;
- Hoàn thành đánh giá, tổng kết cho học sinh khối 10,11;
- Các tổ chuyên môn hoàn thành các mẫu báo cáo theo quy định;
- Tổ chức nhập dữ liệu, rà soát phiếu bổ sung thông tin xét tốt nghiệp THPT cho học
sinh khối 12;
- Tiếp tục tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, đặc biệt là học sinh khối 12;
- Tăng cường quản lý giáo dục học sinh; đặc biệt giáo dục học sinh ý thức học đường,
tai nạn thương tích, đuối nước;
- Tổ chức rà soát cơ sở vật chất lớp học, rà soát các tiêu chí thi đua theo kế hoạch;
- Tổ chức cho cán bộ giáo viên nghiên cứu các quy định về nhà giáo; Quy chế văn hóa
công vụ, ...;
- 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

13/05/2019

3

14/05/2019

4

15/05/2019

5

16/05/2019

6

17/05/2019

7

18/05/2019

CN

19/05/2019

Sáng

Chiều

Dạy học theo TKB
Trước 10h00‘: GVCN 12 duyệt Hạnh kiểm
tại Hiệu trưởng
Dạy học theo TKB
Tập huấn: Ngữ văn, Địa lý, Vật lý
Trước 10h00‘: GVCN 12 nộp phiếu bổ sung
thông tin xét tốt nghiệp về đ/c Ánh
Dạy học theo TKB
Nhập thông tin phiếu BS xét tốt nghiệp
Khối 12 thi KSTN diện rộng
Nhập thông tin phiếu BS xét tốt nghiệp
Dạy học theo TKB
Nhập thông tin phiếu BS xét tốt nghiệp
Dạy học theo TKB
Tiết 5: HS khối 12 kiểm tra thông tin xét TN

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

Nghỉ

14h00‘: Dạy bù theo kế hoạch
Thi nói Tiếng anh
14h00‘: Dạy bù theo kế hoạch
Thi KSCL HK2 khối 10, 11
Môn thi: Ngữ văn
Thi KSCL HK2 khối 10, 11
Môn thi: Toán, Tiếng anh

Nghỉ
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Anh

