UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 – HK1
(Từ ngày 06/12/2021 đến 11/12/2021)
Thứ- Ngày
Thứ Hai
06/12/2021

Thứ Ba
07/12/2021
Thứ Tư
08/12/2021
Thứ Năm
09/12/2021
Thứ Sáu
10/12/2021

Thứ Bảy
11/12/2021

NỘI DUNG
- Thực hiện chương trình tuần 14 HKI.
- Thực hiện tiết HĐTN, HN khối 6 tuần 14; NGLL khối 7, 8, 9 tiết 1 chủ
điểm tháng 12 “Uống nước nhớ nguồn”.
- GVCN sinh hoạt, hướng dẫn HS công tác an toàn cho HS khối 9 khi trở
lại trường học trực tiếp.
- 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 3 khối 6, 7, 8 báo điểm cho CMHS tháng 11. Riêng khối 9 đã
họp CMHS vào ngày 5/12/2021 để báo điểm và trao đổi vấn đề tổ chức
cho học sinh khối 9 trở lại trường học trực tiếp.
- 9g00 Họp kiểm điểm cuối năm (Đảng viên).

GHI CHÚ

- 11h15: Tập huấn CBQL – GV – NV công tác phòng, chống dịch trong
tình hình mới (thành phần: CBQL, GVCN 9, GVBM 9, NV tổ VP – hình
thức trực tuyến).
- Họp kiểm điểm cuối năm tại Đảng ủy P9 cả ngày (BT).
- 8g00 dự tập huấn công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong
trường học NH 2021-2022 trực tuyến (HT, NV y tế).
- Kết thúc đợt tuyên truyền Tháng hành động quốc gia phòng, chống
HIV/AIDS năm 2021 với chủ đề “Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS
trong bối cảnh đại dịch Covid – 19”.
- Nộp DS và sp dự thi LLCS cấp quận về PGD (PHT + tồ Văn).
- Tổng kiểm tra vệ sinh, khử khuẩn và các công tác chuẩn bị đón học
sinh khối 9 quay trở lại trường (HT, NV y tế, NV PV).
- 8g00 dự tập huấn công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong
trường học NH 2021-2022 trực tuyến (BCH Liên đội).

Chủ nhật
12/12/2021
* Công tác sắp tới:
- Tháng 12: Đón đoàn KĐCLGD.
- Thứ hai 13/12/2021: HS khối 9 đi học trực tiếp. HS khối 6, 7, 8 vẫn tiếp tục học trực
tuyến theo TKB.
- Thứ tư 29/12/2021: Thi LLCS cấp quận vòng 2, 3 tại Thư viện Trường THCS Âu Lạc.

