SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT THÀNH SEN
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
Tp Hà Tĩnh, ngày

/KH-THPT

tháng 5 năm 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37
(Từ ngày 20/5/2019 đến 26/5/2019)
1. Những nhiệm vụ trọng tâm
- Tổ chức dạy ôn tập THPT Quốc gia năm 2019 theo thời khóa biểu;
- Tiếp tục cho học sinh rà soát phiếu bổ sung thông tin xét tốt nghiệp THPT; duyệt
thông tin đăng ký dự thi trên hệ thống trước ngày 24/5/2019;
- 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;
- Hoàn thành các báo cáo nộp về Sở GD&ĐT theo quy định;
- 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

Sáng

2

20/05/2019

Dạy học theo TKB

3

21/05/2019

Dạy học theo TKB

4

22/05/2019

Dạy học theo TKB

5

23/05/2019

Dạy học theo TKB

6

24/05/2019

7

25/05/2019

CN

26/05/2019

07h00‘: Họp trưởng Ban đại diện
CMHS các lớp
Dạy học theo TKB
Tổng kết năm học và Lễ ra trường
cho học sinh khối 12

07h00“ Họp phụ nhuynh cuối năm

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

Chiều

14h00’: Xếp loại HK k10, 11 (TP:
BGH, TKHĐ, BTĐT, trưởng 2 ban
CT, GVCN 10,11)
14h00’: Họp tổ CM, kiểm tra hồ sơ
cá nhân, tổng hợp số liệu thi đua
14h00’: Kiểm tra hồ sơ khối 10, 11
(Tp: BGH, TKHĐ, GVCN 10, 11)
14h00’: Kiểm tra thực hiện QCCM
(Tp: Theo Quyết định)
14h00’: Họp Ban thi đua (Tp: BGH,
TTCM, BTĐT, CTCĐ, trưởng 2 ban
công tác)

Nghỉ
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Anh

