SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 10 năm 2021

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 07 - TỪ 18/10/2021 ĐẾN 24/10/2021
Thứ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Buổi Sáng

+ 7g30: GVCN sinh hoạt chủ
nhiệm lớp theo thời khóa biểu
* Nội dung SHCN
- Nắm những phản ánh của học
sinh về việc dạy và học trực tuyến.
- Nhắc nhở các học sinh chưa làm
bài KT ôn tập Lí, Hóa, Toán và
lưu ý khắc phục các vấn đề kĩ
thuật và lỗi chủ quan của học sinh
- Thông báo lịch kiểm tra giữa kì I
- Nhắc học sinh đóng tiền BHYT,
BHTN.
- Nhắc học sinh ôn tập để chuẩn bị
kiểm tra các môn không kiểm tra
Thứ Hai
tập trung (tin học, công nghệ,
18/10/2021
nghề, TD-QP) trong tuần này và
trong tuần sau (nếu có).
- GVCN phân công Lớp trưởng,
Bí thư chi đoàn lớp (nếu có) sinh
hoạt chủ điểm tháng 10 của Đoàn
Thanh niên “Học tập và làm theo
tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh” (tài liệu đính kèm).
- Nếu có phát sinh mới về dịch
bệnh Covid-19 (học sinh bị F0
hoặc học sinh đã khỏi bệnh) thầy
cô báo trực tiếp cho nhân viên y
tế để nhà trường tổng hợp báo cáo
cấp trên mỗi ngày.

Buổi Chiều
+ 13g30: Dự Đại hội Đại biểu Hội
Liên hiệp Phụ nữ Quận 7 (phiên trù
bị) tại TTBDCT Q7
(Đ/c Loan)

+ Giáo viên thực hiện sổ đầu bài
điện tử trên Google Sheet và
google form

* Lưu ý: Từ 01/10/2021 Giáo viên
tham gia học Modun 4 trên hệ
thống https://taphuan.csdl.edu.vn.

Thứ Ba
19/10/2021

+ 9g00: Họp giao ban Ban Giám
hiệu (trực tiếp tại trường)
(Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng)
+ Tiếp tục dạy học trực tuyến năm
học 2021-2022 theo Thời khóa
biểu.
+ CB-GV-NV thực hiện nghiêm
Chỉ thị 18/CT-UBND ngày
30/8/2021 về tiếp tục kiểm soát,
điều chỉnh các biện pháp phòng,
chống dịch Covid, từng bước phục
hồi và phát triển kinh tế-xã hội
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh.
+ 7g30: Dự Đại hội Đại biểu Hội
Liên hiệp Phụ nữ Quận 7 (phiên
chính thức) tại TTBDCT Q7
(Đ/c Loan)

+ Tiếp tục dạy học trực tuyến năm
học 2021-2022 theo Thời khóa
biểu.
+ Tiếp tục dạy học trực tuyến năm - Dự kiến kiểm tra ôn tập môn
học 2021-2022 theo Thời khóa Ngữ Văn cho khối 10, 11, 12
biểu.
+ 14g00 đến 14g45: Khối 10.
Thứ Tư
+ 15g00 đến 15g45: Khối 11.
20/10/2021
+ 16g00 đến 16g45: Khối 12.
- Hạn chót Kế toán nộp báo cáo tài
chính cho tổ kiểm tra nội bộ.
+ Tiếp tục dạy học trực tuyến năm + 14g00: Họp chuẩn bị công tác
học 2021-2022 theo Thời khóa kiểm tra nội bộ tài chính. (Trực
Thứ Năm biểu.
tiếp tại trường)
21/10/2021
(Thành phần: Thầy Hường, Cô
Loan, Thầy Hạo, Cô Thảo -KT; Cô
Mai, Cô Như Hạnh)
+ Tiếp tục dạy học trực tuyến năm + 15g00: Họp Đảng ủy định kỳ
Thứ Sáu
học 2021-2022 theo Thời khóa tháng 10. (Trực tiếp tại trường)
22/10/2021
biểu.

+ Hạn cuối GVBM nhập điểm (Thành phần: Đ/c Hường, Đ/c Hào,
Tháng 9,10.
Đ/c Hiến, Đ/c Loan, Đ/c Hà
Thanh)

Thứ Bảy
23/10/2021

+ 9g00: Họp Ban Đại diện Cha mẹ
học sinh cấp trường. (Trực tiếp
Chủ nhật tại trường)
24/10/2021 (Thành phần: BGH + Ban Đại
diện Cha mẹ học sinh + Thư ký
HĐT)

+ 14g00: Họp góp ý Kế hoạch
Chiến lược nhà trường giai đoạn
2021-2025 và Kế hoạch Giáo dục
nhà trường năm học 2021-2022.
(Trực tuyến)
(Thành phần: Thành viên Hội đồng
trường, BGH, CTCĐ, TLTN,
BTCĐGV, TTCM, TPVP)

