KẾ HOẠCH TUẦN 33 (từ ngày 18/4/2022 đến ngày 23/4/2022)
Buổi sáng
Trực BGH

Đinh Văn Ban (trực chính), Cầm Văn Khoa

Hà Ngọc Tư

Trần Văn Việt, 10B1

Trần Văn Việt, 10B1

Giáo viên trực, lớp trực
STT

Nội dung công việc

Thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch Covid1.
19

2.
3.
4.

5.

6.

Buổi chiều

Người thực hiện

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.

Thời gian
thực hiện

Thời gian hoàn
thành

Cả tuần

- Ôn thi TN K12 và dạy chính
khóa K10 + K11 (Buổi sáng).
Cả tuần
Dạy và học theo TKB
Toàn trường
- Dạy học bù đắp cho HS yếu kém
K12
Tham gia Hội thi GVCNL Đinh Ban + Phạm - Thực hiện theo KH số 62/KHTừ 18/4/2022
Huyền
giỏi cấp tỉnh
SGDĐT của Sở
- Thực hiện theo KH huấn luyện,
Huấn luyện Tự vệ năm Các đ/c trong Đội
đảm bảo hoàn thành các nội dung
Cả tuần
2022
tự vệ trường
và đạt kết quả cao
Chuẩn bị nội dung, hồ sơ
- Thực hiện theo KH số 121 và
và các ĐK khác cho việc BCH Công đoàn + QĐ số 573 của UBND huyện Phù
Cả tuần
tham gia HD NTQC huyện BCH đoàn trường
Yên
Phù Yên
Tham gia Giải điền kinh
- Thực hiện theo CV số 617, CV
học sinh truyền thống tỉnh Hà Tư + Phạm số 618 của 2 Sở
Sơn
La Thịnh + các HS
Từ 21/4/2022
lần thử XIII năm 2022
được cử

Vào điểm, hoàn thành đầy
- Nhập thông tin đầy đủ, chính
GVCN + GV bộ
7. đủ các thông tin trên học
xác đảm bảo đúng theo các Quy Từ 18/4/2022
môn K12
bạ điện tử của HS khối 12
định về học bạ của HS.

21/4/2022

Kết quả thực
hiện

8.

Kiểm tra tính đầy đủ của
GVCN K12
hồ sơ học sinh K12

Báo cáo kết quả thi Nghề
9. PT, hoàn tất hồ sơ kỳ thi
nộp Sở
Tiếp tục cho học sinh K12
10. đăng ký cấp giấy chứng
nhận hoàn thành CTrPT
Xây dựng và gửi các báo
11. cáo theo quy định

Sầm Vũ Nam

- Kiểm tra các đầu hồ sơ của từng
học sinh, tổng hợp báo cáo theo Từ 18/4/2022
mẫu trên bảng trực tuyến

21/4/2022

- Có đầy đủ hồ sơ, đảm bảo chính
xác đúng quy định

20/4/2022

18/4/2022

GVCN K12 + HS - Lập danh sách (Nhập bảng trực
có nhu cầu
tuyến) và làm đơn (Theo mẫu)
- Xây dựng báo cáo đảm bảo đúng
Các đ/c được phân
yêu cầu về nội dung và nộp đúng
công
thời gian quy định

Cả tuần

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT GIA PHÙ

