UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 – HK1
(Từ ngày 29/11/2021 đến 04/12/2021)
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Thứ Ba
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Thứ Năm
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NỘI DUNG
- Thực hiện chương trình tuần 13 HKI.
- Thực hiện tiết HĐTN, HN khối 6 tuần 13.
- HS nghỉ học tiết 3, 4, 5 buổi sáng; Buổi chiều học bình thường -> 9h00
Hội nghị CBCC NH 2021 – 2022 và Họp Hội đồng sư phạm triển khai
công tác chuyên môn tháng 12 trực tuyến (Toàn thể CB – GV – NV).
- HS tiếp tục thi vòng loại online “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp
luật” đến ngày 21/12/2021.
- PH chưa hoàn tất đóng BHYT cho HS đóng tại VP nhà trường.
- GVCN 4 khối hoàn thành xếp loại hạnh kiểm tháng 11.
- GVCN 6 hoàn tất và nộp lại học bạ cho cô Ngân.
- GVCN thông báo từ 29/11/2021 đến 14/12/2021 học sinh thực hiện:
+ Những học sinh chưa thực hiện đủ các bài kiểm tra liên hệ GVCN, GV
bộ môn để hoàn thành các bài kiểm tra theo quy định.
+ Ôn tập HK1 các bộ môn.
+ Kiểm tra HK1 các môn: Nghệ thuật 6, Giáo dục thể chất 6, Hoạt động
trải nghiệm 6, GDCD, Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học,
Tiếng Anh TC, Tiếng Trung TC, Ngoại ngữ 2.
- Các tổ chuyên môn họp thống nhất nội dung ôn tập, xây dựng ma trận,
xây dựng đề kiểm tra HKI.
- Từ 15g30 đến 17g00: tiêm vắc xin vét đợt 2 cho HS PNT tại trường
THPT Nguyễn Thượng Hiền – 649 Hoàng Văn Thụ P4, QTB.
- Tổ Văn bồi dưỡng HS dự thi LLCS cấp Quận NH 2021 – 2022 đến ngày
10/12/2021.
- 13g30 các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá có mặt tại trường để
sắp xếp và dán mã minh chứng.
- GVCN nhận bảng tổng hợp tháng 11.
- Các bộ môn Nghệ thuật 6, Giáo dục thể chất 6, Hoạt động trải nghiệm 6,
Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, GDCD, Tin học, Tiếng Anh TC (lớp 7/4),
Tiếng Trung TC, Ngoại ngữ 2 hạn chót nộp đề ngày 02/12/2021.
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* Công tác sắp tới:
- Tháng 12: Đón đoàn KĐCLGD.
- Thứ hai 06/12/2021:
+ Thực hiện tiết NGLL chủ điểm tháng 12 “Uống nước nhớ nguồn” (khối 7, 8, 9): Tiết 1.
+ Báo điểm về phụ huynh tháng 11 (trực tuyến).
+ Các bộ môn còn lại nộp đề về phó hiệu trưởng.
+ 9g00 Họp kiểm điểm cuối năm (Đảng viên).
- Thứ sáu 10/12/2021:
+ Dự kiến HS khối 9 đi học lại (Dự kiến HS các khối còn lại đi học sau 1 tuần). Trước khi
HS khối 9 đi học, nhà trường tổ chức họp CMHS khối 9.

+ Nộp DS và sp dự thi LLCS cấp quận về PGD.
- Từ 06/12/2021 đến 14/12/2021: Kiểm tra cuối kỳ I các môn Nghệ thuật 6, Giáo dục thể
chất 6, Hoạt động trải nghiệm 6, GDCD, Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học,
Tiếng Anh TC (lớp 7/4), Tiếng Trung TC, Ngoại ngữ 2.
- Từ 15/12/2021 đến 23/12/2021: Kiểm tra HKI các môn theo lịch PGD.
- 15/12/2021: GV bộ môn hoàn tất nhập các cột điểm kiểm tra trên VietSchool. Sau khi nhập
điểm xong GV phải thực hiện kiểm tra các cột điểm con để tránh sai sót khi tổng kết điểm
cuối kỳ I.
- Từ ngày 16/12/2021 hệ thống sẽ khóa không cho phép điều chỉnh điểm con.
- Thứ tư 29/12/2021: Thi LLCS cấp quận vòng 2, 3 tại Thư viện Trường THCS Âu Lạc.
- 30/12/2021:
+ Tổ trưởng hoàn tất các hồ sơ kiểm tra, chuyên đề của học kỳ 1 và nộp về phó hiệu trưởng.
+ GVCN hoàn thành xếp loại hạnh kiểm học kỳ 1.
- 05/01/2022: Gửi file đề và đáp án các môn trường ra đề về PGD (nếu thi trực tuyến thì
không nộp).
- Thứ năm 06/01/2022: GVCN nhận bảng tổng hợp học kỳ 1.
- Thứ bảy 08/01/2022: Xét duyệt kết quả học kỳ 1.
+ 8g30 – 9g30: Xét duyệt khối 6 và 7.
+ 9g30 – 10g30: Xét duyệt khối 8 và 9.
- Từ 10/01/2022 đến 14/01/2022:
+ GVCN và bộ môn hoàn tất vô học bạ HK1.
+ In sổ Gọi tên ghi điểm.
- Thứ ba 11/01/2022:
+ In phiếu liên lạc HK1 (nếu HS đi học bình thường).
+ Gửi file excel thống kê số liệu về PGD.
- Thứ năm 13/01/2022: Báo điểm học kỳ 1 về phụ huynh.
- Thứ bảy 15/01/2021: 8g30 kiểm tra chéo hồ sơ học bạ.

