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LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 TỪ NGÀY 15/11 ĐẾN 21/11/2021
Ngày

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Cả tuần

Tiếp tục công tác phòng dịch Cocid-19
và các bệnh dịch khác (Sốt XH)

Trường

Toàn thể CB-GV-NV + HS

8g00

Họp BGH

P.HT

BGH

Sáng

Báo cáo thống kê đội ngũ năm học
2021-2022

PGD

C.Hiếu PHT

18g00

Đại hội Chi đoàn NH 2021-2022

Cả ngày

Thứ
Hai
(15/11)

Cả ngày

Công tác chủ nhiệm:
- Sơ kết, tuyên dương, khen thưởng,
HSG, nhắc nhở, hỗ trợ HS học lực
yếu, kém
- Cập nhật DS phòng dịch
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung thông
tin DS tiêm vaccine
- Triển khai các kế hoạch hoạt động
phong trào chào mừng 20/11
- Triển khai, hướng dẫn phương án
đóng các khoản thu không dùng tiền
mặt (đã chuyển GVCN).
- KT GKI các môn theo lịch; Chấm
bài, lưu bài KT giữa kì theo qui định.
-Giải quyết các trường hợp KT GKI bổ
sung đối với những hs vắng KT (có lý
do chính đáng+ đơn xin phép)
-Báo cáo tình hình hs tham gia KT
GKI→gửi C.Mai tổng hợp, báo cáo
thầy HT.
-Gửi ds hs yếu, kém chuẩn bị thực hiện
Kế hoạch phụ đạo.
Tiếp tục sửa chữa thiết bị hư hỏng ở
các phòng học, phòng bộ môn, hoàn
chỉnh các bảng biểu,…

Cả tuần

Hội trường

Chi đoàn + đại biểu, khách
mời

Lớp học trực
tuyến

GVCN + HS {Thầy Cô
sinh hoạt thật kỹ về kết quả
học tập + các phong trào
trường đã triển khai (xem
chi tiết ở group Phong
trào} + Chi đoàn + TPT
{T.Tấn TPT theo dõi, đôn
đốc, nhắc nhở các phong
trào}

Lớp học
trực tuyến

Các phòng

Tổ/nhóm trưởng CM +
GVBM

C. Hiếu-PHT, anhChánh,
thầy Dũng, đối tác

- Bàn giao Sổ kế hoạch giáo dục hoà
nhập năm học 2020-2021cho GVCN
năm học 2021-2022

P.HC

C.Hiếu PHT + GVCN

-Tiếp tục tổng hợp, chỉnh sửa, bổ sung
hồ sơ thi đua, hồ sơ đánh giá viên
chức, hồ sơ đánh giá chuẩn nghề

P.HC

CHiếu PHT + TTCM năm
học 2020-2021
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nghiệp năm học 2020-2021

Cả tuần

Cả tuần

Cả tuần

Thứ
Ba
(16/11)

-Tiếp tục thực hiện ôn tập BD HSG
các môn văn hóa; BD hs tham gia Hội
thi LLCS; MTCT theo lịch.
- Rà soát, bổ sung, hoàn tất các báo
cáo trực tuyến, báo cáo CSDL của
SGD; BGD.
- Thăm lớp, dự giờ gv tổ, nhóm theo
kế hoạch.
- Tiếp tục phối hợp với GVCN, mời và
trao đổi với cha, mẹ những hs vi phạm
nội qui học tập (theo ds GVBM phản
ánh)
Tham gia các hội thi phong trào Đoàn
Đội {GVCN lưu ý những nội dung bắt
buộc tham gia để nhắc nhở và kiểm tra
HS}:
- Tham gia hội thi nét đẹp phấn trắng:
C.Uyên + T.Mến
- Chương trình "Vạn lời tri ân Thầy
cô"
- Sân chơi âm nhạc trực tuyến- lần 2
năm 2021 Chủ đề "Tôn sư trọng đạo"
- Hội thi Sắc màu nhạc cụ năm 2021
Chủ đề " Giai điệu cảm ơn".
- Hội thi thiết kế bản tin, báo tường với
chủ đề " Cảm ơn thầy cô,cảm ơn
những điều phi thường".
Hồ sơ tham gia “Nhà giáo trẻ tiêu
biểu” cấp quận:

Lớp học
trực tuyến
Báo cáo trực
tuyến
Lớp học
trực tuyến
P.GT theo lịch
hẹn

GVBM được phân công.
C.Mai P.HT, T.Vũ, C.Ngọc
Tổ/nhóm trưởng CM +
GVBM
C.Mai P.HT + GVCN các
lớp có hs vi phạm.

Quận đoàn,
trường

Chi đoàn + Đội + GVCN +
HS + Nhóm Nghệ thuật +
GV Văn {xem chi tiết trên
group phong trào +
facebook trường}

Quận đoàn

T.Mến + C.Vy

Cả tuần

Rà soát, phân công, chuẩn bị điều kiện
tổ chức tiêm vaccine đợt 2 cho HS

Trường

T.Chương HT + Tổ AT
Covid-19 + GVCN + Chi
đoàn

Cả tuần

Công tác chuẩn bị sinh hoạt kỷ niệm
ngày Nhà giáo VN 20/11

Trường

BCH CĐ + TTCĐ

Cả tuần

Công tác chuẩn bị HN CC-VC-NLĐ

Trường

Theo kế hoạch

8g00

Thao giảng + chuyên đề bộ môn Tóan

THCS
Cù Chính Lan

14g00
14g30

Kiểm tra đường truyền, hệ thống
chuẩn bị họp trực tuyến Tổng kết NH
2020-2021.

Tại các điểm cầu

15g00

Họp chi bộ tháng 11/2021

P.TT

GV Tóan khối 6 (LINK:
https://meet.google.com/vb
r-wriw-atc)
T.Chương HT + T.Dũng
ĐVCB
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18g00
Cả ngày

8g00

Thứ
Tư
(17/11)
Cả ngày

Khai giảng lớp ANQP
Báo cáo công tác kiểm tra công vụ
HN tổng kết năm học 2020-2021 và
triển khai phương hướng nhiệm vụ
năm học 2021-2022; Tổng kết giải
Chu Văn An lần thứ XVI; Họp mặt kỷ
niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;
Trao cờ thi đua năm học 2019-2020.
-Nhận sổ tổ/nhóm chuyên môn, tổng
hợp, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
tổ/nhóm chuyên môn.
- Trình thầy HT “Kế hoạch thi giáo
viên dạy giỏi cấp trường”, chuẩn bị
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận
NH 21-22 theo kế hoạch của PGD.
- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách giáo viên
(KHGD cá nhân, giáo án, phiếu dự
giờ; Sổ hội họp)

TTBDCT
P.NV

T.Chương HT

Hình thức trực
tuyến

BGH + CTCĐ

Tổ/nhóm trưởng CM
C.Mai P.HT

VP

Cả ngày

Hoàn thành các văn kiện phục vụ HN
CC-VC-LLĐ gửi về các Tổ CM họp
trù bị

Email

Thứ
Sáu
(19/11)

Cả ngày

Báo cáo kết quả KT GKI→gửi C.Mai
tổng hợp, báo cáo thầy HT.

Gửi qua mail.

Cả ngày

Họp các tổ CM trù bị HN CC-VCNLĐ NH 2021-2022

Trường

Thứ
Bảy
(20/11)

Sáng

Sinh hoạt kỷ niệm ngày Nhà giáo VN
20/11

Trực tuyến

Cả ngày

Họp các tổ CM trù bị HN CC-VCNLĐ NH 2021-2022

Trường

Thứ
Năm
(18/11)

C.Duyên + C.Vy

Tổ trưởng chuyên môn thu
nhận, tổng hợp, nộp về
C.Mai P.HT kiểm tra→
trình thầy HT kí duyệt
KHGD chuẩn bị công tác
đón đoàn kiểm tra.
T.Chương HT + T.Tuấn
CTCĐ + C.Laon KT
Tổ/nhóm trưởng CM
TTCM + TTCĐ xếp lịch
CB-GV-NV theo kế hoạch
TTCM + TTCĐ xếp lịch

Chủ
nhật
(21/11)
Nơi nhận:
- BGH;
- HĐSP;
- Niêm yết, website;
- Lưu VT.

Bình Thạnh, ngày 13 tháng 11 năm 2021
Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Bảo Chương
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