SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2020

Số:

/KH-NTD

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐẦU NĂM HỌC 2020–2021
Căn cứ Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 của giáo dục mầm non, giáo
dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Ban Giám Hiệu Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ triển khai một số công việc đầu năm học 2020 –
2021 như sau:
1. Đối với Học sinh:
KHỐI
LỚP

BUỔI HỌC
CHÍNH THỨC

10

CÁC MỐC THỜI GIAN
GHI CHÚ

Niêm yết danh
sách lớp mới

Tập trung học
sinh đầu năm

SÁNG

thứ Ba
25/8/2020

7h 30' thứ Ba
01/9/2020

6h 30' thứ Bảy
05/9/2020

6h 30' thứ Hai
07/9/2020

Học sinh mặc đồng
phục chính khóa của
trường

11

SÁNG

thứ Sáu
21/8/2020

7h 30' thứ Hai
31/08/2020

6h 30' thứ Bảy
05/9/2020

6h 30' thứ Hai
07/9/2020

Học sinh mặc đồng
phục chính khóa của
trường

12

SÁNG

thứ Sáu
21/8/2020

7h 30' thứ Hai
31/08/2020

6h 30' thứ Bảy
05/9/2020

6h 30' thứ Hai
07/9/2020

Học sinh mặc đồng
phục chính khóa của
trường

Học sinh vào dự Lễ Học sinh vào học
khai giảng năm học
chính thức

-

Ngày thứ Sáu 04/9/2020: Lúc 7h30-tổng dợt Lễ Khai giảng (toàn bộ học sinh Khối 10
và học sinh các lớp được phân công)
2. Đối với Phụ huynh Học sinh:
- Ngày chủ nhật 13/9/2020:
• Vào lúc 07h30: Phụ huynh học sinh khối 10 họp với Ban Giám Hiệu tại sân trường.
• Vào lúc 09h00: Phụ huynh học sinh 3 khối họp với GVCN tại phòng học của lớp.
3. Đối với CBGV-NV toàn trường:
Số
TT

1

2

Nội dung công việc

- Triển khai Kế hoạch sinh hoạt hè 2020 theo
hướng dẫn của Sở GD&ĐT.
- Hoàn tất hồ sơ học vụ (học bạ, sổ điểm…) của
khối khối 10, 11 đối với học sinh diện kiểm tra
lại, rèn luyện hạnh kiểm trong hè 2020;
- Rà soát, chuẩn bị hồ sơ giáo vụ, học vụ cho
năm học mới.

Phân công
thực hiện

Thời gianđịa điểm

Trợ lý Thanh niên;
GV- NV- học sinh
đã được phân công

Hoàn thành
trước
25/8/2020

Phòng giáo vụ

Hoàn thành
trước
25/8/2020

1

3

- Tham gia công tác coi thi, chấm thi tốt
nghiệp THPT năm 2020.

Coi thi: từ
08/8/2020 đến
CBGV- NV tham gia 11/8/2020;
theo QĐ của Sở
Chấm thi:
GD&ĐT
Chờ thông
báo cụ thể từ
Sở GD&ĐT.

- Cấp giấy Chứng nhận tốt nghiệp THPT (tạm

4

5

6

thời);
- Phát Phiếu báo kết quả thi;
- Trả hồ sơ học sinh của khối 12.
- Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân
viên ngành Giáo dục và đào tạo Thành phố
hè năm 2020.

- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ học sinh trúng

tuyển vào lớp 10 năm học 2020-2021.

CBGV-NV được
phân công

CBGV-NV theo
đúng đối tượng

Sau khi có kết
quả thi tốt
nghiệp THPT
năm 2020
Theo Lịch cụ
thể của Sở
Giáo dục và
đào tạo

Hội đồng tuyển sinh
10; bộ phận giúp Thời gian thực
hiện từ
việc về công tác
12/8/2020 đến
tuyển sinh 10 theo
22/8/2020
phân công

07h30 thứ
Tư ngày
Họp
các
thành
viên
Hội
đồng
trường;
19/8/2020;
7
13h30 thứ
- - Họp Ban đại diện CMHS.
Năm ngày
20/8/2020
07h30 thứ Sáu
* Họp Liên tịch thảo luận:
ngày
Hiệu trưởng; PHT;
- Kế hoạch năm học 2020-2021;
21/8/2020;
8 - Kế hoạch các tổ chuyên môn năm học 2020- Các thành viên
Liên tịch; GVCN 3 14h00 thứ Sáu
2021.
ngày
khối
* Họp GVCN 3 khối
21/8/2020
Hiệu trưởng; thành
viên Hội đồng
trường; BGH và
Ban đại diện
CMHS

9

* Họp tổ chuyên môn thảo luận:
Tổ trưởng; GVBM
- Kế hoạch năm học 2020-2021;
các tổ; tổ Văn
- Kế hoạch các tổ chuyên môn năm học 20202021.
phòng
* Họp tổ Văn phòng

07h30 thứ
Hai ngày
24/8/2020

2

10

- Niêm yết danh sách học sinh từng lớp (khối
10, 11, 12) năm học 2020-2021 (Bảng thông
báo và trang Web trường).

Thầy ThuTTVP;Thầy Dũng;
Thầy Sơn

Trước ngày
25/8/2020

11

- Quyết định phân công nhiệm vụ cho
CBGV-NV năm học 2020-2021.

Hiệu trưởng; CBGVNV theo phân công.

Trước ngày
25/8/2020

12

13

14

Thầy Sơn- TLTN
tham mưu Hiệu
- Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học trưởng Kế hoạch tổ
2020-2021.
chức Lễ khai giảng
năm học 2020-2021

- Họp công tác tổ chức Lễ khai giảng năm học
2020-2021.

- Họp toàn thể Hội đồng nhà trường.

Hoàn thành
trước ngày
25/8/2020

BGH; CBGV- NV
theo phân công.

07h30 thứ Ba
ngày
25/8/2020

Toàn thể CBGV-NV
nhà trường

07h30 thứ
Năm ngày
27/8/2020

15

CBGV tham gia
- Tham gia bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè theo thông báo bồi
năm 2020.
dưỡng, tập huấn
chính trị hè

Trung tâm
Bồi dưỡng
chính trị
Quận 4 (dự
kiến cả ngày
28/8/2020)

16

- Rà soát toàn bộ CSVC chuẩn bị cho năm học
mới.

Hiệu trưởng; thành
viên khác theo
phân công.

Hoàn thành
trước
30/8/2020

17

* Tập trung học sinh đầu năm học 2020-2021,
GVCN các lớp sinh hoạt với học sinh theo
lịch:
- Khối 11, 12: 7h 30' thứ Hai 31/08/2019
- Khối 10: 7h 30' thứ Ba 01/9/2020

BGH; GVCN;
CBGV- NV theo
phân công.

Lúc 7h30
ngày
31/08/2020
và 01/9/2020

18

- Thông tin thời khóa biểu học kỳ I năm học
2020-2021 trên trang web của trường.

Thầy Dũng; Thầy Sơn

Trước ngày
01/9/2020

3

19

20

- Tổng dợt Lễ Khai giảng năm học 2020-

2021.

- Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021

BGH; GVCN khối Lúc 7h30 thứ
Sáu ngày
10; CBGV- NV theo
04/9/2020
phân công.
Sáng ngày
05/9/2020Toàn thể CBGVthứ bảy
NV; học sinh 3 khối
(06h30); tại
sân trường

Ngoài những nội dung nêu trên, các Tổ/Nhóm bộ môn chủ động họp bàn, thảo luận, phân công
các công việc chuyên môn của Tổ cho năm học mới.
Trên đây là một số công việc chuẩn bị cho năm học 2020–2021, Kế hoạch công tác này có thể
được điều chỉnh, bổ sung theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT; theo tình hình diễn biến của dịch Covid-19
và yêu cầu thực tế công việc./.
Nơi nhận:
- Chi bộ;
- Ban giám hiệu;
- CBGV-NV trường (đưa web
trường);
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Đình Đảo

4

