KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ TỪ 07/03/2022 ĐẾN 12/03/2022
Thứ, ngày

Thứ Hai
07/3/2022

Thứ Ba
08/03/2022

Thứ Tư
09/03/2022
Thứ Năm
10/03/2022
Thứ Sáu
11/03/2022

Thứ Bảy
12/03/2022

NỘI DUNG CÔNG TÁC
7g00 Sinh hoạt chủ nhiệm: tập hợp chào cờ ở lớp;
- GVCN 12: cùng học sinh tham dự hướng nghiệp chọn trường; (Báo GD)
- GVCN: Nhắc học sinh ôn tập kiểm tra giữa kỳ 2. Theo dõi tiến độ tham gia
phong trào tết trồng cây do Chi Đoàn giáo viên đề xuất phát động;
BCHCĐ: tổ chức Kỷ niệm ngày Quốc Tế Phụ nữ 8/3
9g00: Họp giao ban:
Cô Hoài: thống kê kết quả chấm SKKN;
Báo cáo về tiến độ nộp đề kiểm tra và công tác khảo thí;
Đề xuất hạn cuối vào điểm SMAS đợt 1/hk2; (19/3/2022)
Tiếp tục đôn đốc công tác bồi dưỡng HSG;
Báo cáo về phân công hướng dẫn sinh viên thực tập;
Cô Xuân:Rà soát công tác bán trú; BHYT;
Báo cáo và về tổ chức hướng nghiệp ngày 7/3/2022 (Báo Giáo dục);
Thống kê số HS và GV đang có biểu hiện nhiễm covid;
- Về tiếp nhận giáo viên mới môn công nghệ và môn toán; Dự kiến về xếp phân
công, xếp TKB tiết trực tiếp và trực tuyến;
- Thảo luận về quy trình tổ chức thủ tục hành chánh theo hình thức 1 cửa; (có áp
dụng CNTT vào việc giải quyết thủ tục hành chánh)
- Kết quả kiểm định nhà trường;
17g00: Hạn cuối nộp đề kiểm tra đánh giá giữa kỳ.
8g00:
- Họp chuyên môn bộ môn Tin học tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong
- Họp chuyên môn bộ môn Toán học tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.
- Họp chuyên môn bộ môn Địa lý tại trường THPT Trần Quang Khải
7g30: Họp chuyên môn bộ môn Vật lý tại trường THPT Lê Hồng Phong.
8g00:
- Họp chuyên môn bộ môn Ngữ văn tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.
- Họp chuyên môn bộ môn Hóa học ( TRỰC tuyến qua LMS)
8g20 Học viện công nghệ thông tin (TTC) tiếp xúc học sinh.
8g00: Họp chuyên môn bộ môn GDQP-AN tại Trường THPT Trần Đại Nghĩa.
9g30: Họp chuyên môn bộ môn GDCD (Trực tuyến)
-8g20 Học viện điện ảnh và hoạt hình tiếp xúc học sinh.
8g00:
- Họp chuyên môn bộ môn Tiếng Anh tại trường THPT Trần Đại Nghĩa.
- Họp chuyên môn bộ môn Sinh học tại trường THPT Nguyễn Thượng Hiền.
13g30: Tập huấn nghiệp vụ đánh giá ngoài ( trực tuyến)
16g00: nộp kết quả chấm SKKN.
Buổi sáng: BD HSG
7g00: Họp cán bộ chủ chốt; (Tổ trưởng, CTCĐ, TLTN, Bí thư CĐGV)
7g30: Khám sức khỏe; (GV, NV toàn trường);
9g00: Họp chi bộ tháng 3/2022;
10g00 : Họp chuyên môn bộ môn Giáo dục thể chất tại trường THPT chuyên
Trần Đại Nghĩa.

Chủ Nhật
13/03/2022
Văn bản mới
- 589/ KH-SGDĐT ngày 4/03/2022, Kế hoạch kiểm tra công tác cải
cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục
và đào tạo năm 2022;
- 588/ KH-SGDĐT ngày 4/03/2022, Kế hoạch tuyên truyền công tác
cải cách hành chính năm 2022;
- 544/ SGDĐT-VP ngày 1/03/2022, Về danh mục văn bản quy phạm
pháp luật thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực, ngừng hiệu
lực năm 2021;
-Số 34/KH-CĐGD ngày 01/03/2022Kế hoạch Hội thi sáng tác video
clip "Công doàn ngành Giáo dục Thành phố - Đồng hành và Chia sẻ"
chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Công đoàn ngành Giáo
dục Thành phố Hồ Chí Minh (06/4/1977 - 06/4/2022);

GHI CHÚ
Thầy Tuân điều
động
Theo nội dung
shcn

GV bộ môn.
Cô Trang- TT
Thầy Nhơn- TT
Cô Mẫn- TT
Cô Hiền Trang-TT
Cô Tâm Hoài- TT
Thầy Hải- TT
Thầy Đạt- TT
Cô Hương- TT
Cô Tường Linh- TT
Thầy Hổ- TT
Cô Hoàì.PHT
Hội đồng chấm SK.

Theo phân công.
(đảng viên)
Thầy Quang- TT

Công tác cần giải quyết
- Tăng cường công tác chống dịch, bảo đảm
an toàn, kịp thời ngăn chặn và cách ly các
trường hợp nhiễm covid (có xác nhận của y
tế); → tiếp nhận bộ test nhanh covid;
- Rà soát tiến độ thu, chi → đôn đốc chi lương
và các khoản trong tháng 2 và tháng 3;
- Tăng cường ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa
kỳ;
- Tăng cường ôn tập cho học sinh ôn thi để
tham gia kỳ thi HSG;
- Chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu đón đoàn kiểm
tra vệ sinh an toàn thực phẩm;

-590/SGDĐT-TCCB ngày 04/3/2022, Về cập nhật người trúng tuyển
viên chức năm học 2021 - 2022 đến nhận việc tại đơn vị;
-584/SGDĐT-CTTT ngày 03/3/2022, Cập nhật thông tin của trợ lý
thanh niên, nhân viên phụ trách y tế, pháp chế, tư vấn tâm lý, công tác
xã hội năm học 2021 - 2022.

- Tiếp tục công tác kiện toàn nhân sự cấp ủy;
Hoàn tất thủ tục quy hoạch nhân sự 2022;
- CSVC: rà soát và sửa chữa nền gạch, đèn
quạt, vòi nước… hư hỏng; Giám sát tưới cây,
vệ sinh…thực hành tiết kiệm điện, nước;

