UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 – HK1
(Từ ngày 22/11/2021 đến 27/11/2021)
Thứ- Ngày
Thứ Hai
22/11/2021

Thứ Ba
23/11/2021
Thứ Tư
24/11/2021
Thứ Năm
25/11/2021

Thứ Sáu
26/11/2021
Thứ Bảy
27/11/2021

NỘI DUNG
- Từ 15/11/2021 đến 19/11/2021: Thực hiện chương trình tuần 12 HKI.
- Kiểm tra giữa HKI Khối 6 môn Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp.
- 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”.
- HS tiếp tục thi vòng loại online “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp
luật” từ ngày 09/11/2021 đến ngày 21/12/2021.
- GVCN 6 nhận học bạ, thực hiện và nộp lại cô Ngân VP h/c 29/11/2021.
- PH chưa hoàn tất đóng BHYT cho HS đóng tại VP nhà trường.
- Các bộ phận nộp báo cáo tháng cho HT (nộp sớm hơn so với lịch 25 hàng
tháng) (PHT, CTCĐ, BTCĐ, TV, Y tế).
- Tuần 12: Hoàn thành giai đoạn 2 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).
- CBQL - GV – NV thực hiện Bản mô tả công việc theo vị trí việc làm ->
in và ký tên nộp lại cô Ngân VP h/c 25/11/2021.
- 8g30 Họp giao ban Bí thư CB tại ĐU P9 (BT).
- 13g30 họp Hội đồng trường (trực tiếp) tại PGV.

GHI CHÚ

- HS toàn trường nghỉ học. HS đủ từ 12 tuổi đến 17 tuổi tiêm vắc xin tại
trường theo lịch sau (khi đi tiêm HS mặc đồng phục TD và mang theo giấy
đã xác nhận tiêm mũi 1 đối với HS đã tiêm mũi 1):
➢ 7g30 đến 8g00: 9/1 + 9/2
➢ 8g00 đến 8g30: 9/3 + 9/4
➢ 8g30 đến 9g00: 9/5 + 8/1
➢ 9g00 đến 9g30: 8/2 + 8/3
➢ 9g30 đến 10g00: 8/4 +8/5
➢ 10g00 đến 10g30: 7/1 + 7/2 + 7/3
➢ 10g30 đến 11g00: 7/4 + 7/5 + 7/6
➢ 11g00 đến 11g30: 7/7 + HS lớp 6 đủ tuổi.
- 7g00: GV hỗ trợ tiêm có mặt làm nhiệm vụ theo phân công.
- 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.
- HS thi học sinh giỏi Khoa học tự nhiên lớp 9 cấp quận thi thử.
- CBQL - GV – NV nộp Bản mô tả công việc theo vị trí việc làm cho VP.

- Dự thi học sinh giỏi Khoa học tự nhiên lớp 9 cấp quận.
- Giáo viên bộ môn hoàn tất nhập điểm tháng 11.
- Họp Chi bộ online.
- H/c HS nộp sp dự thi cuộc thi Lớn lên cùng sách cho GV Văn.

Chủ nhật
28/11/2021
* Công tác sắp tới:
- 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.

- 30/11 đến 10/12/2021: Tổ Văn bồi dưỡng HS dự thi LLCS cấp Quận NH 2021 – 2022.
- 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).
- 10/12/2021: Nộp DS và sp dự thi LLCS cấp quận về PGD.

