SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT GÒ VẤP

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc
Gò Vấp, ngày 01 tháng 04 năm 2022

KẾ HOẠCH
TỪ NGÀY 01/04/2022 ĐẾN NGÀY 30/7/2022
Lưu ý : Đây cũng là lịch công tác đã công khai trong P.GV, chỉ điều chỉnh vài nội dung
Ngày
Nội dung công việc
Phân công thực hiện
Ghi chú
Từ ngày
CB-GV-NV-HS
-Giáo viên - Học sinh dạy và học theo
01/04/2022
TKB/HK2 -NH 2021-2022
đến ngày
30/04/2022 -Các bộ phân làm việc bình thường
-Tổ chức dâng hương”Lễ Giỗ tổ Hùng
Vương” tại sân trường và nghỉ Lễ theo qui
định.
-Báo điểm trên hệ thống Vietschool giữa
kỳ 2 theo kế hoạch và học sinh kiểm tra
bổ sung (nếu có)
-Tổ chức KTTT/HK2 từ 25/4/2022 –
05/5/2022
-Học sinh đăng ký thi ĐGNL đợt 2 và thi
vào ngày 22/5/2022

HS12

- Xây dựng kế hoạch ngoại khóa cho 3
khối

BGH-TLTN

-Chuẩn bị kế hoạch cho họp CMHS 3 khối
BGH
- Ngừng tổ chức bán trú cho HS từ ngày
25/4/2022.
- Triển khai kế hoạch giáo dục NH 2022-

BGH
GV,HS tham gia BT
BGH

2023 trên website và báo cáo sở cho
PHHS tham khảo để đăng ký nguyện vọng
xét tuyển 10
- Nghỉ Lễ, nghỉ bù Lễ 30/4 và 1/5 theo

CB-GV-NV-HS

qui định
- Học sinh đăng ký thi THPT, xét ĐH khi
có văn bản hướng dẫn

PHTCM chỉ đạo,
CNTT, Học vụ, GVCN

Từ ngày
01/05/2021
đến ngày
30/5/2022

-Tổ chức KTTT/HK2 từ 25/4/2022 –

CB-GV-NV-HS

05/5/2022
- Thi bổ sung HK2 : ngày 10, 11/5/2022
(các môn tại lớp thực hiện trong các
ngày từ 09/5/2022- đến 11/5/2022)
- Hoàn tất các cột điểm số kể cả thi HK2
theo kế hoạch PHTCM đã triển khai
- Dự kiến XLHK ( lấy ý kiến GVBM và
GT phụ trách trước), nhập XLHK trên hệ
thống
-Họp BĐD.CMHS (NH 2020-2021) trao
đổi, định hướng về kế hoạch /cuối HK2

CB-GV-NV-HS
P.HTCM
GVBM
P.HTCM
GVBM-GVCN
BGH

BGH
BĐD.CMHS

của nhà trường NH 2021-2022:
Ngày họp: 06/5/2022
-Họp CMHS (cuối NH 2021-2022)

GVCN-CMHS

K12 : ngày 08/5/2022
K11 và K10 : ngày 22/5/2022

-Tổ chức ngoại khóa cho HS

BGH-TLTN-

K12,11,10: Đi Đà Lạt ( ngày

GVCN-HS

12,13,14/5/2022)

GV được điều động
ĐD.Đoàn TN hỗ trợ

-Học sinh thi ĐGNL đợt 2

- Tổ chức xét HK-HL học sinh 3 khối
*Thực hiện trong giờ SHCN
*Ngày 16/5/2022
Sáng K12,10, chiều K11
-Hoàn tất hồ sơ và cho rà soát đăng ký thi
THPT, xét ĐH theo KH BGD và SGD

HS12

BGH-GVCN-GT
PHTCM, CNTT,
HV,GVCN

- Tham coi và chấm thi Nghề PT theo điều
động, ngày 24, 25/5/2022

BGH-GV-NV
theo điều động

-Học sinh toàn trường học theo TKB
như cũ/HK2 và chỉ học 09 ngày dưới
đây:

CB-GV-NV-HS

Ngày 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20,
23/5/2022 để hoàn thành chương trình
HK2, GVBM phát bài KT, cho HS rà
soát và điều chỉnh sai sót về điểm số
(nếu có)
-Phát thưởng cuối năm tại lớp:
Ngày 26/5/2022, trong 2 tiết giờ SHCN,
sau đó vệ sinh lớp cuối năm và HS ra về
( Nhận phần thưởng ở Thư viện)
-Lễ Tổng kết năm học trong HS :
Lúc 7g00, ngày 27/5/2022, sân trường;

Ngày
01/06/2022
đến ngày
30/7/2022

Các ngày khác
đã có KH khác

BP TV- GVCN-HS

CB-GV-NV-ĐD.HS

sau Lễ - HọpTổng kết trong HĐGD (dự
kiến 9g30)

CB-GV-NV

-Tổ chức ôn tập cho HS 12 (nếu CMHS12
thống nhất KH nhà trường) học từ
30/5/2022 - 01/7/2022

BGH
GV12 dạy ôn tập 12
HS

- Họp tổ xét thi đua năm học,
- Họp xét đánh giá quý 2/2022
- Họp HĐ.TĐ xét thi đua cuối năm

Tổ BM, các BP có liên
đới chuẩn bị số liệu
Tổ BM
HĐTĐ

- Coi thi, chấm thi THPT theo điều động
ngày 6,7, 8/6/2022

Theo điều động

- Một số công tác khác : Kiểm tra chéo hồ
sơ thực hiện, vào điểm học bạ,....

PHTCM chỉ đạo
HV, GVCN.GVBM

- Dự kiến tham quan học tập trong hè
- Học BD Modul, học BD CM trong hè, ...
Các kế hoạch và công việc nêu trên có thể thay đổi hay điều chỉnh tùy theo thực tế và
tình hình dịch bệnh,...
Hiệu trưởng

(Đã ký)

Lê Thị Xuân Dung

