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 33 TỪ NGÀY 09/05 ĐẾN 14/05/2022
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 Ba

Trường học

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

Văn phòng

C.Mai P.HT+ C.Liễu (kế
toán)

- Kiểm tra lại hệ thống vận hành của
máy bơm PCCC, đề xuất sửa chữa,
mua sắm các thiết bị không còn sử
dụng được.

Trường học

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

-Kiểm duyệt, in sao đề KT HKII K6
NH 21-22 theo Quyết định +lịch phân
công

Văn phòng

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

- Tiếp tục chấm kiểm tra, nhập điểm
các môn đúng theo kế hoạch

Trường+
Tổ/nhóm
chuyên môn

BGH + TT/NT CM

-Học sinh K6,9 học theo TKB, theo sơ
đồ phòng học (số 2)

Trường

GVBM theo TKB

Trường

Theo ds phân công

Trường

BGH+ Văn thư + Bộ phận
vi tính+ GVCN + GVBM

Sáng

-KT bổ sung cho hs vắng KT (K9)

Chiều

-Kiểm tra HKII K8 (Toán; Địa lí)

10g00’

Thành phần

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

-Hoàn tất các công việc liên quan đến
hồ sơ xét TN THCS (có kế hoạch đính
Cả ngày
kèm- thầy/cô coi kĩ để thực hiện đúng
thời gian qui định)

Thứ Hai
(09/05)

Địa điểm

-Hoàn tất hồ sơ xin miễn giảm học phí
diện Hộ nghèo; Cận nghèo; HS KTHN
NH 21-22
-Nộp ds giáo viên dạy trẻ KTHN năm
học 2021-2022

Văn phòng

GVCN & C.Hoàng +
C.Liễu (kế toán)

PGD

C.Trinh (y tế) nhận hồ sơ từ
c.Mai P.HT →gửi nộp cho
c.Thoa PGD

Thư viện

Hội đồng xét TN THCS NH
2021-2022 (BGH +
TTCM+GVCN K9)

14g30’

Xét TN THCS NH 2021-2022

15g30’

GVBM & GVCN hoàn tất cập nhật
điểm số vào HB của hs diện tuyển
thẳng (8 hs)

Văn phòng

GVBM & GVCN

16g30’

Kiểm tra lại lần cuối các loại hồ sơ
trong hồ sơ diện tuyển thẳng của hs

Văn phòng

GVCN + C.Hương (văn
thư)

8g30’

-Nộp toàn bộ hồ sơ tuyển thẳng về

PGD

C.Hương (văn thư)

PGD (danh mục hồ sơ theo qui định)

(10/05)

-Nộp hồ sơ xin miễn giảm học phí (hộ
nghèo; cận nghèo; KTHN)
Chiều

-Kiểm tra HKII K7 (Vật lý; Công nghệ;
Công dân).
-Vào điểm học bạ khối 9

Cả ngày

-Gửi thư mời họp cha/mẹ hs k9
(16g30’ ngày 12/05/2022)
-In phiếu điểm k9

Thứ Tư
(11/05)

Theo ds phân công

P.GV

GVBM & GVCN

Lớp học
Văn phòng

- Hoàn tất việc vào điểm học bạ khối 9.
Cả ngày -GVCN K9 hoàn tất các nội dung còn
lại trong học bạ, tự kiểm tra học bạ
Chiều

-Kiểm tra môn Vật lý; Công dân k8

16g30’

-Họp Chi bộ tháng 5/2022

P.GV
Trường

Bộ phận vi tính
GVBM & GVCN k9
Theo ds phân công
Đảng viên chi bộ

P.GV

GVCN nhận biên bản KT
chéo tại KTCN

-Phát phiếu không đổi nguyện vọng thi
TS 10 NH 22-23

Văn phòng

C.Mai P.HT + GVCN K9

Chiều

-Kiểm tra HKII K7 (Địa lí; Tiếng anh)

Trường

16g30’

-Họp PHHS K9 Thông báo kết quả học
tập của hs NH 21-22 và các nội dung
liên quan đến việc ôn tập chuẩn bị thi
TS 10 NH 22-23

Phòng học

Thứ Năm

-Kiểm tra chéo học
(9/1→9/2…9/7→9/1)

bạ

k9

-Phát hành Lịch phân công coi KT
đánh giá cuối kì khối 6 HKII NH 21-22
Thứ Sáu
(13/05)

GVCN

P.GV

Cả ngày
(12/05)

Trường

Cả ngày - Ds hs K8 đăng kí thi nghề PT, kí các
loại hồ sơ liên quan chuẩn bị cho hs thi
vào ngày 18/5/2022

Theo ds phân công

GVCN

C.Mai P.HT
Văn phòng

BGH+ GVCN K8 + GV dạy
nghề

Chiều

-Kiểm tra HKII K8 (Sinh học; Công
nghệ)

Trường

Theo ds phân công

Cả ngày

-HS K8 học nghề theo thông báo lịch
học của GV dạy.

Trường

GV dạy + HS theo ds, theo
ca học.

13g30’

Tập trung hs lên xe đến Tham quan
trường CĐ nghề Bách khoa Sài Gòn
(Campus Tour)

32 Nguyễn
Bỉnh Khiêm,
P1, Gò Vấp

GVCN+ HS các khối lớp
theo ds đăng kí
(Có xe đưa đi đón về theo
chương trình)

Thứ Bảy
(14/05)

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

Bình Thạnh, ngày 08 tháng 05 năm 2022
P. Hiệu trưởng

Nguyễn Tuyết Mai

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC TRƯỚC KHI XÉT TN THCS NH 2021-2022
THỜI GIAN

THỨ HAI
NGÀY
09/05/2022

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

PHÂN CÔNG

7g00’→7g30’

Các môn rã bài về lớp

7g45’→9g15’

GVBM K9 trực tiếp trả bài về lớp cho hs kiểm dò GVBM K9

9g15’→10g00’ Chấm phúc khảo (nếu có) thực hiện đúng qui
định
10g30→11g30’ Ra bảng điểm tổng hợp→GVCN kiểm dò lại 1

GVBM K9
Tổ/nhóm trưởng
CM
Bộ phận vi tính

lần nữa
14g00’
14g30’

Chuẩn bị hồ sơ và nhận hồ sơ xét TN THCS NH

C.Hương (văn thư)+

2022

GVCN

Họp Hội đồng Xét TN THCS NH 2022

HĐ xét TN THCS

15g30→16g30’ Hoàn tất hồ sơ của hs diện tuyển thẳng

C.Hương (văn thư)+
GVCN

