TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 – HỌC KỲ I (BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN)
(Tuần từ 03/01/2022 - 09/01/2022)
1. Trọng tâm:
- Thực hiện chuyên môn tuần 18-HKI (Thực hiện chương trình buổi; Anh văn với người nước
ngoài; TCTA). Kết hợp trực tiếp và trực tuyến (Các tổ chuyên môn tiếp tục đưa học liệu; hướng
dẫn tự học; Bài giảng….lên Teams để những học sinh không thể học trực tiếp do ảnh hưởng của
COVID-19 học trực tuyến)
+ Khối 10; 12: Sáng học trực tiếp; Chiều học trực tuyến.
+ Khối 11: Sáng học trực tuyến; Chiều học trực tiếp.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi - Phụ đạo học sinh.
- Ôn tập kiểm tra học kỳ I (Lưu ý: Giáo viên không kiểm tra học kỳ đối với học sinh hòa nhập
trong tuần này. Học sinh hòa nhập kiểm tra học kỳ từ 17-28/01/2022, chuyên môn sẽ có hướng
dẫn cụ thể cho thầy cô)
- Nhập điểm học kỳ I (nhập các cột điểm thường xuyên còn lại của học kỳ I từ 19/12/2021 đến
09/01/2022. Những học sinh không thực hiện các bài kiểm tra thường xuyên giáo viên để trống
chờ khi nào các em bổ sung đủ mới tổng kết).
2. Cụ thể:
Thứ/ngày
Thứ 2
(03/01/2022)
Thứ 3
(04/01/2022)

Thứ 4
(05/01/2022)
Thứ 5
(06/01/2022)
Thứ 6
07/01/2022)
Thứ 7
(08/01/2022)
Chủ Nhật
(09/01/2022)

Nội dung
Nghỉ bù Tết Dương lịch

Thời gian

- Tập huấn công tác phòng chống dịch
7h
COVID-19, chuẩn bị học trực tiếp tại
(Sáng)
trường cho học sinh khối 10.
- Tập huấn công tác phòng chống dịch 14h (Chiều)
COVID-19, chuẩn bị học trực tiếp tại
trường cho học sinh khối 11.

Dạy học theo Kế hoạch và TKB
Dạy học theo Kế hoạch và TKB
Dạy học theo Kế hoạch và TKB

Ghi chú

- Họp GVCN 10
lúc 6h45 và Họp
GVCN 11 lúc
13h30 (Tại phòng
Giáo viên).
- Học sinh Khối 12
học bình thường
(GVCN 10,11 có
tiết dạy khối 12 thì
gửi bài các em tự
học)

