UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 – HK1
(Từ ngày 15/11/2021 đến 20/11/2021)
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NỘI DUNG
- Từ 15/11/2021 đến 19/11/2021:
+ Thực hiện chương trình tuần 11 HKI.
+ Kiểm tra giữa HKI các môn:
 Khối 7: Tiếng Trung 7/1.
 Khối 8: Lịch sử.
 Khối 9: Vật lý, Sinh học.
+ Hội nghị CCVC cấp tổ.
+ Hoàn thành giai đoạn 1 rà soát, sắp xếp, mã hóa minh chứng hồ sơ
KĐCLGD (GV được p/c có mặt tại trường để hoàn tất sx minh chứng).
- Thực hiện tiết Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp khối 6 với chủ đề
“Chăm sóc cuộc sống cá nhân”: “Ứng xử đúng mực với thầy cô”.
- HS tiếp tục thi vòng loại online “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp
luật” từ 09g00 ngày 09/11/2021 đến 20g00 ngày 21/12/2021 (GVCN
hướng dẫn HS thể lệ, cách thức tham gia hội thi; GV GDCD hướng dẫn,
cung cấp kiến thức và nguồn tài liệu cho HS; GV Tin học 6, 7, 8 hướng
dẫn và dành thời gian cho HS đăng ký và dự thi. Riêng khối 9, GV GDCD
hướng dẫn và dành thời gian cho HS đăng ký và dự thi).
- PH chưa hoàn tất đóng BHYT cho HS đóng tại VP nhà trường.
- Thảo luận, viết thu hoạch về Kết luận 01-KL/TW của Bộ chính trị khóa
XIII về tiếp tục thực hiện CT 05 và nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn
khóa về NK ĐH XIII của Đảng – Chuyên đề năm 2021 (12 ĐV CB).
- 8g00 Họp Đảng ủy tại HTB P9 (BT).
- Nộp hồ sơ VC cho PNV (HT + C. Ngân + C. Hoa + C. Hòa).
- Nộp danh sách dự thi học sinh giỏi Khoa học tự nhiên lớp 9 cấp quận
năm học 2021 – 2022 về Phòng GD (PHT + VT).
- 8g00 đến 11g00: Đón đoàn UBND QTB, PGD&ĐT TB, ĐU – UBND –
UBMTTQ – Đoàn thể P9 thăm tập thể HĐSP trường PNT nhân kỷ niệm
39 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2021).
-> Thành phần đón tiếp gồm HT – PHT – Đ/d BCHCĐ – Đ/d Chi đoàn –
Tổ VP. Chuẩn bị đón tiếp Đoàn tại PGV: Tổ VP.
- HSG cấp Quận bắt đầu học BD (dự kiến).

GHI CHÚ

- Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
-> CB – GV – NV và HS toàn trường nghỉ Lễ 20/11.

Chủ nhật
21/11/2021
* Công tác sắp tới:
- Ngày 22/11/2021:
+ KTGKI môn Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp khối 6.
+ Tiết 2 NGLL Khối 7, 8, 9: Bài 2 về ATGT: “Tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ
và cách xử lý khi gặp tai nạn giao thông”.
+ Các bộ phận nộp báo cáo tháng cho HT (nộp sớm hơn so với lịch 25 hàng tháng).

- Từ 22/11/2021 – 27/11/2021:
+ Hoàn thành giai đoạn 2 rà soát, sắp xếp, mã hóa minh chứng hồ sơ KĐCLGD (GV được
p/c).
+ Dự kiến chích Vắc xin mũi 2 cho HS.
- Ngày 24/11/2021: 13g30 họp Hội đồng trường (trực tiếp) tại PGV.
- Ngày 25 và 26/11/2021: Tổ KHTN kiểm tra và chuẩn bị các vật dụng, thiết bị thực hành
cho HS thi học sinh giỏi Khoa học tự nhiên lớp 9 cấp quận.
- Thứ bảy 27/11/2021:
+ Dự thi học sinh giỏi Khoa học tự nhiên lớp 9 cấp quận tại Trường THCS Âu Lạc.
+ Giáo viên bộ môn hoàn tất nhập điểm tháng 11.
+ Họp Chi bộ.
- Ngày 29/11/2021:
+ 9g00 Hội nghị CCVC trường THCS PNT (Dự kiến hình thức online). HS nghỉ học tiết 3, 4,
5 sáng thứ hai 29/11/2021.
+ GVCN hoàn thành xếp loại hạnh kiểm tháng 11.
- Tháng 12: Đón đoàn KĐCLGD.
- Thứ năm 02/12/2021: GVCN nhận bảng tổng hợp tháng 11.
- Thứ hai 06/12/2021: Báo điểm về phụ huynh tháng 11 (trực tuyến).

