KẾ HOẠCH TUẦN 34 (từ ngày 25/4/2022 đến ngày 30/4/2022)
Buổi sáng
Trực BGH
Giáo viên trực, lớp trực
STT

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Nội dung công việc

Thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch Covid19

Buổi chiều

Cầm Văn Khoa (trực chính), Hà Ngọc Tư

Đinh Văn Ban

Hà Hải Đăng, 10B2

Hà Hải Đăng, 10B2

Người thực hiện

Toàn trường

Yêu cầu

- Nghiêm túc thực hiện "5K" của
Bộ Y tế.
- Thường xuyên cập nhật thông
tin về tình hình dich bệnh.

- Ôn thi TN K12 và dạy chính
khóa K10 + K11 (Buổi sáng).
Dạy và học theo TKB
Toàn trường
- Dạy học bù đắp cho HS yếu kém
K12 (Buổi chiều)
- Dự HN tại phòng họp TT của
Hội nghị thảo luận kế
hoạch phát triển giáo dục BGH, Lò Thảo, trường
và đào tạo năm 2022-2023 Sầm Nam
Nộp báo cáo kết quả thi
thử lần 1 về Sở
Điền điểm mục tiêu trên
bảng ma trận về năng
lực/kết quả học tập
Cập nhật điểm tổng kết
K12

Thời gian
thực hiện

Cả tuần

Cả tuần

14h00 ngày
25/4/2022

Hà Tư, Đinh Ban, - Thực hiện theo ND Thông báo
25/4/2022
Sầm Nam
số 33/TB-SGDĐT của Sở.
- GV ôn K12 nhập điểm mục tiêu
GV ôn thi K12
trên bảng trực tuyến
Từ 22/4/2022
GVCN K12

7.

Nhận giấy CN Nghề PT bổ
sung vào hồ sơ HS, kiểm GVCN K12
tra hồ sơ HS K12

8.

Duyệt 2 mặt GD K12

GVCN K12

- Nhập điểm chính xác

Thời gian hoàn
thành

Từ 25/4/2022

- GVCN nhận giấy CN Nghề PT
tại bộ phận Văn phòng trường rồi
bổ sung vào hồ sơ HS.
Từ 25/4/2022
- Tự kiểm tra hồ sơ rồi báo cáo
kết quả (bằng văn bản) cho đ/c
Sầm Nam
- Nhập liệu chính xác trên bảng
28/4/2022
trực tuyến

25/4/2022
Sáng ngày
25/4/2022
26/4/2022

Sáng ngày
27/4/2022

28/4/2022

Kết quả thực
hiện

9.

10.

11.

12.
13.

Cấp Tài khoản, hướng dẫn
học sinh đăng ký dự thi
(ĐKDT) trực tuyến trên GVCN K12
Hệ thống quản Lý thi

Hoàn thành việc nộp hồ sơ
xét công nhận sáng kiến Hội đồng thi đua
trường và các giáo
cấp tỉnh đợt 1 năm 2022,
viên làm sáng kiến
Lập bảng sử dụng thiết bị
dạy học
Tổ trưởng CM
Tiếp tục cho học sinh K12
GVCN K12 + HS
đăng ký cấp giấy chứng
có nhu cầu
nhận hoàn thành CTrPT
Xây dựng và gửi các báo
Các đ/c được phân
cáo theo quy định
công

- GVCN K12 nghiên cứu kỹ Công
văn số: 1523 /BGDĐT-QLCL
V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt
nghiệp trung học phổ thông năm Từ 23/4/2022
2022. Triển khai thực hiện khi có
chỉ đạo.

- Thực hiện đúng theo nội dung
Công văn số 661/SGDĐT-VP
Về việc hướng dẫn bổ sung hồ sơ
25/4/2022
xét công nhận sáng kiến năm
2022
- Tổ trưởng CM triển khai tới
từng thành viên trong tổ rồi tổng
Từ 25/4/2022
hợp (Theo mẫu) và gửi bản mềm
cho đ/c Ban
- Lập danh sách (Nhập bảng trực
tuyến) và làm đơn (Theo mẫu)

Cả tuần

- Xây dựng báo cáo đảm bảo đúng
yêu cầu về nội dung và nộp đúng
thời gian quy định

Cả tuần

25/4/2022

30/4/2022

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT GIA PHÙ

