UBND QUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG THCS LAM SƠN
*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 TỪ NGÀY 02/05 ĐẾN 07/05/2022
Ngày

Thời gian

Nội dung
-Tiếp tục công tác phòng chống dịch
Covid- 19 và các bệnh dịch khác (báo
cáo tình hình khi có tình huống xảy ra ở
các lớp theo qui định)

Cả tuần

Thứ Hai
(02/05)

Thứ Ba
(03/05)

Thứ Tư
(04/05)

Địa điểm

Thành phần

Trường học

Toàn thể CB-GV-NV + HS
+ Tổ An toàn Covid.

-Tiếp tục rà soát, bổ sung hồ sơ giải
quyết, chi trả các khoản tồn đọng

Văn phòng

C.Mai P.HT+ C.Liễu (kế
toán)

-Bổ sung hồ sơ PCCC; Kiểm tra lại hệ
thống vận hành của máy bơm PCCC

Trường học

C.Mai P.HT+ Bộ phận bảo
vệ + Đội PCCC nhà trường

-Kiểm duyệt, in sao đề KT HKII NH 2122 theo Quyết định +lịch phân công (các
môn còn lại)

Văn phòng

C.Mai P.HT +C.Hương (văn
thư)+ Tổ/nhóm trưởng các
môn

-Bắt đầu thực hiện các mẫu báo cáo
chuyên môn cuối năm học theo mẫu,
nộp đúng theo thời gian trong kế hoạch

Trường+
Tổ/nhóm
chuyên môn

BGH + TT/NT CM

-Nghỉ bù lễ 30/4/2022; 01/05/2022
(Thực hiện lịch trực theo đúng qui định)

Trường

-Hoàn tất các cột điểm KT thường
xuyên, định kì HKII (trước khi KT cuối
kì theo qui định)

Hệ thống
SMAS

Cả ngày

Cả ngày

Cả ngày

Thực hiện theo phân công
Bộ phận VT+ GVBM
Thực hiện theo phân công
trong kế hoạch. Thầy/cô;
anh/chị có tên chịu trách
nhiệm đôn đốc, nhắc nhở bộ
phận phụ trách hoàn tất
công việc được giao

-Các bộ phận thực hiện nhiệm vụ chuẩn
bị cho KT cuối kì- HKII

Trường

-Triển khai các biểu mẫu đánh giá
CCVC NH 2021-2022

Văn phòng

-Nghỉ bù lễ 30/4/2022; 01/05/2022
(Thực hiện lịch trực theo đúng qui định)

Trường

Thực hiện theo phân công

-Kiểm tra tất cả các công tác chuẩn bị
cho kì KT cuối HKII

Trường

C.Mai P.HT+ các bộ phận
liên quan.

-HS K6 đi học bình thường theo TKB
(sơ đồ phòng học mới-GVCN nhắc hs)
Lưu ý: không tổ chức bán trú.

Trường

-Lập ds GV dạy hs KTHN NH 21-22

Trường

-Kiểm tra lại tất cả các thông tin của hs
k9 trên hệ thống so với bảng kiểm dò

Văn phòng

Các tổ chuyên môn

CMai P.HT + TTCM
T.Vũ

- Nắm bắt tình hình đăng kí NV trực
tuyến của PHHS, có kế hoạch hướng
dẫn PH thực hiện đúng thời gian qui
định.
-Rà soát lại ds hs trong diện tuyển thẳng
(HS KTHN; HS đạt các giải thưởng cấp
Quốc gia; Quốc tế về VH, NT,
TDTT…) hồ sơ minh chứng.

Trường

GVCN K9
Trường
C.Hương (văn thư): tờ trình;
bìa nút, đóng mộc các hồ sơ
GVCN: các loại hồ sơ cá
nhân của HS theo ds từng
lớp.

-Chuẩn bị các hồ sơ liên quan (dành cho
hs trong diện tuyển thẳng)
-Triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí đánh
giá an toàn trong phòng chống dịch
COVID 19 theo mẫu đính kèm dựa trên
QĐ 1303 của Ban chỉ đạo phòng chống
dịch COVID 19 và phục hồi KT (TP)

C.Mai P.HT + C.Trinh (y
tế)+ Tổ An toàn COVID của
trường

Kiểm tra HKII K9 (Văn; Sử)

Chiều

Kiểm tra HKII K8 (Văn; Sử)

10g30’

-Họp GVCN K9 (các nội dung liên quan
đến xét TNTHCS, đăng kí NV TS10)

Hội trường

15g00’

-Nộp hồ sơ đề nghị công nhận GV dạy
giỏi cấp Quận NH 21-22 (7gv)

PGD

C.Mai P.HT + C.Hương
(văn thư)+ Tổ/nhóm trưởng
các môn

Trường

Theo danh sách phân công

Sáng

Kiểm tra HKII K9 (Toán; Địa)

Chiều

Kiểm tra HKII K7 (Văn; Sinh)

10g00’
-Nộp bài dự thi Văn hay chữ tốt

14g00’

Trường

PGD

Theo danh sách phân công
C.Mai + GVCN K9

C.Hương (văn thư) +
C.Loan TTCM Ngữ văn

Liên kết trên
trang thông tin C.Hương (văn thư) +
điện tử của C.Loan TTCM Ngữ văn
SGD

-Nộp phiếu đánh giá thực hiện Bộ Tiêu
chí an toàn tromng phòng chống dịch PGD (C.Thoa) C.Trinh (y tế)
COVID 19.
-Phát hành TKB ôn tập GĐ 2 khối 9
-Chốt ds hs K8 đăng kí thi nghề PT

Thứ Sáu
(06/05)

Văn phòng

Sáng

-Nộp bài dự thi Lớn lên cùng sách
Thứ
Năm
(05/05)

GVCN K9

Văn phòng

C.Mai P.HT
GVCN K8 + KTCN báo cáo

-Rà soát, hoàn tất hồ sơ, ds GV dạy trẻ
Niêm yết PGV C.Mai PHT + GVBM
Cả ngày KTHN NH 21-22
-Lập ds tham gia Lớp BD nhận thức về
Đảng; Lớp lý luận chính trị dành cho
ĐV mới.
Sáng

Kiểm tra HKII K9 (Sinh; Anh)

Văn phòng

C.Ngọc Hiếu (chi ủy viên)

Trường

Theo danh sách phân công

Thứ Bảy
(07/05)

Chiều

Kiểm tra HKII K8 (Hóa; Anh)

9g00’

Hoàn tất điểm 3 môn Toán; Văn; Anh
K9

Bộ phận VT+ GVBM

16g00’

Tiếp xúc với PH K9 (theo hướng dẫn)

GVCN K9

Cả ngày Tiếp xúc với PH K9 (theo hướng dẫn)

GVCN K9

Sáng

Kiểm tra HKII K9 (Lý; Hóa)

Chiều

Kiểm tra HKII K7 (Toán; Sử)

Nơi nhận:
- BGH;
- HĐSP;
- Niêm yết, website;
- Lưu VT.

Trường

Theo danh sách phân công

Bình Thạnh, ngày 02 tháng 05 năm 2022
P. Hiệu trưởng

Nguyễn Tuyết Mai

