KẾ HOẠCH TUẦN 31 (từ ngày 04/4/2022 đến ngày 09/4/2022)
Buổi sáng
Trực BGH

Cầm Văn Khoa (trực chính), Hà Ngọc Tư

Đinh Văn Ban

Phạm Thị Hướng, 10A4

Phạm Thị Hướng, 10A4

Giáo viên trực, lớp trực
STT

Buổi chiều

Nội dung công việc

Thực hiện các biện pháp

Người thực hiện

1. phòng chống dịch Covid-19

Toàn trường

2. Dạy và học theo TKB

Toàn trường

Yêu cầu

- Nghiêm túc thực hiện "5K"
của Bộ Y tế.
- Thực hiện quét mã QR và
khai báo thông tin hàng ngày
theo yêu cầu BCĐ PCD.
- Thường xuyên cập nhật thông
tin về tình hình dich bệnh.
- Ôn thi TN K12 và dạy chính
khóa K10 + K11 (Buổi sáng).

Hoàn thành cập nhật thông Nguyễn Thái Hoàng - Thực hiện theo đúng các yêu
3. tin học sinh K12 trên CSDL + GVCN K12 và các cầu trong CV số 500/SGDĐTGV có liên quan
ngành
KHTC của Sở
Danh sách giáo viên đăng ký
dự thi; Giấy chứng nhận đạt
BGH, Tổ trưởng
GVCNL giỏi THPT cấp
Nộp hồ sơ dự thi GVCN
4.
Tổ 1, Tổ 2, Lê
trường; Kết quả đánh giá đạt
giỏi cấp tỉnh
Mính, Phạm Huyền chuẩn nghề nghiệp năm 2021;
Báo cáo biện pháp nâng cao
chất lượng chủ nhiệm lớp
- Đánh giá sơ kết đầy đủ, chính
- Các thành viên xác các ND thi đua đợt 3,
5. Họp HĐ Thi đua trường
HĐ Thi đua trường chuẩn bị ND phát động thi đua
đợt 4
- Toàn thể CB, GV, - Triển khai đầy đủ các ND
6. Họp HĐ trường
NV trường
theo KH
- Đảm bảo các yêu cầu theo
Phân công ra đề kiểm tra
7.
Các tổ CM
Quy định, Nộp bản cứng cho
học kỳ 2 khối 12
đ/c Sầm Nam

Thời gian thực
hiện

Thời gian hoàn
thành

Cả tuần

Cả tuần

05/4/2022

06/4/2022

14 giờ ngày
07/4/2022

07/4/2022

14 giờ ngày
08/4/2022

08/4/2022

04/4/2022

08/4/2022

Kết quả
thực hiện

Các đ/c có tên
trong QĐ và học
sinh K11

- Đảm bảo an toàn, nghiêm túc,
đúng Quy chế

09/4/2022

10/4/2022

- Thực hiện theo CV số
Rà soát cơ sở dữ liệu về khu
542/SGDĐT-QLCLGD của Sở.
vực ưu tiên phục vụ công
Đinh Ban + GVCN GVCN K12 kiểm tra hộ khẩu của
9. tác thi tốt nghiệp THPT và
K12
HS và điền số liệu trên bảng trực
tuyển sinh ĐH, CĐ năm
tuyến
2022

04/4/2022

07/4/2022

Tiếp tục cho học sinh K12
- Lập danh sách (Nhập bảng
GVCN K12 + HS
10. đăng ký cấp giấy chứng
trực tuyến) và làm đơn (Theo
có nhu cầu
nhận hoàn thành CTrPT
mẫu)
- Thực hiện theo nội dung CV
11. Dự giờ ôn thi TN trực tuyến Các tổ CM
số
331/SGDĐT
GDTrH&GDTX của Sở
Xây dựng và gửi các báo
- Xây dựng báo cáo đảm bảo
Các đ/c được phân
12. cáo theo quy định
đúng yêu cầu về nội dung và
công
nộp đúng thời gian quy định

Cả tuần

8. Thi nghề phổ thông

Cả tuần

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT GIA PHÙ

