TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH

LỊCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TỪ 08/06/2020 - 15/07/2020
THỨ
NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
GHI CHÚ
Từ 08/06 đến 13/6 - Tuần lễ thi các môn: Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ 9, Thể dục, TC Tiếng Trung, TC Tin học
Thứ hai
15/06/2020 - Học sinh đi học bình thường.
- Kiểm tra HK2 - Phần lý thuyết: Môn Mỹ thuật, Nhạc (tiết chủ nhiệm).
Từ 16/06 đến 20/6 - Bắt đầu kiểm tra HK2 các môn theo lịch.
Thứ sáu 19/06/2020 - GVCN hoàn thành xếp loại hạnh kiểm, đánh giá NGLL (trước 10g00).
- GVCN phối hợp với GT
Thứ bảy 20/06/2020 - In bảng điểm các môn Âm Nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, TC Tin học
- Môn GDCD 8-9, Công nghệ 8-9 hồi phách.
Thứ hai
21/06/2020 - Môn GDCD 6-7, Công nghệ 6-7 hồi phách.
Thứ ba
22/06/2020 - Môn Ngữ văn 8-9, Hóa 8-9 hồi phách.
Thứ tư
23/06/2020 - Môn Ngữ văn 6-7 hồi phách.
Thứ năm 24/06/2020 - Môn Toán 8-9, Địa 8-9 hồi phách.
Thứ sáu 25/06/2020 - Môn Toán 6-7, Địa 6-7 hồi phách.
Thứ bảy 27/06/2020 - Môn Sinh 8-9, Tiếng Anh 8-9 hồi phách.
- Học sinh toàn trường nghỉ
- GV các môn còn lại hoàn tất chấm bài tại trường.
Từ 29/06/2020
- GV phát bài cho học sinh xem.
đến 30/06/2020
- GV hoàn tất điều chỉnh điểm (nếu có).
Thứ tư
01/07/2020 - In bảng tổng hợp kết quả HK1.
- Các Tổ bộ môn làm b/c chuyên môn (dự kiến).
Thứ năm 02/07/2020 - 7g30 - 8g30: Xét duyệt kết quả HK2, CN khối 7 và 9 (tất cả GVCN, TPT Đội, Giám thị).
- 9g00 - 10g00: Xét duyệt kết quả HK2, CN khối 6 và 8 (tất cả GVCN, TPT Đội, Giám thị).
Từ 03/07/2020
- Thứ bảy HS nghỉ để GV vào học bạ
- GV bộ môn, GVCN thực hiện và hoàn thành vô điểm học bạ.
đến 04/07/2020
- In Sổ Gọi tên ghi điểm.
Thứ sáu 03/07/2020 - Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp.
- Hội đồng xét TN
Thứ bảy 04/07/2020 - Nộp b/c công tác kiểm tra HK2 về PGD.
- GVCN 9 kiểm tra chéo hồ sơ học bạ, hồ sơ xét tốt nghiệp và tuyển sinh 10.
Thứ hai
06/07/2020 - Họp xét thi đua cuối năm.
- Liên tịch
- 13g00: Trường Âu Lạc đến kiểm tra hồ sơ học bạ, hồ sơ xét TN và thi tuyển 10.
Thứ ba
07/07/2020 - In phiếu liên lạc cuối năm; in phiếu báo danh thi tuyển 10
- Thầy Tài, Thầy Lâm
- Nộp hồ sơ xét TN về PGD.
- Cô Ngân
- GV theo QĐ phân công
- GV coi thi nghề THCS.
Thứ năm 09/07/2020 - Tiết 5: GVCN khối 6, 7, 8 kiểm tra chéo hồ sơ học bạ.
Thứ sáu 10/07/2020 - In và phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho HS.
- Tiết 1+2: Tổng kết lớp, GVCN phát phiếu liên lạc, giấy khen, phần thưởng cho HS.
- 14g30: Tổng dợt lễ tổng kết năm học.
Thứ bảy 11/07/2020 - 7g00: Lễ tổng kết năm học (dự kiến).
Thứ tư
15/07/2020 - GV coi thi tuyển sinh 10.
- GV theo QĐ phân công
Ghi chú: - GV bộ môn tự in bảng điểm bộ môn để làm cơ sở đối chiếu với sổ điểm cá nhân và sổ lớn.
- Để không ảnh hưởng đến hoạt động chung của toàn trường đề nghị quý thầy cô thực hiện đúng lịch công tác nêu trên.

