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 13 tháng 02 năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 24- TỪ 14/02/2022 ĐẾN 20/02/2022
• Lưu ý:
+ Thứ Hai – 14/02/2022: Đón đoàn TTSP của Đại học SP Thành Phố Hồ
Chí Minh (22 sinh viên)
+ Hiện nay do tình hình dịch bệnh, học sinh không chào cờ, nên sáng thứ
Hai hàng tuần học sinh học buổi sáng đến trường vào lúc 6g45 và 7g00 sẽ
vào học tiết 1 như các ngày khác.
Thứ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Buổi Sáng

* Sinh hoạt chủ nhiệm
- GVCN nắm bắt và báo cáo kịp
thời về nhà trường học sinh bị Fo
để nhà trường báo cáo về Quận.
- Nắm lại quy trình xử lý F0, F1.
Hướng dẫn cho học sinh, Lưu ý,
học sinh có người sống chung
nhà bị Covid, hoặc bản thân học
sinh có triệu chứng sốt, ho, sổ
mũi phải nghỉ học đi khám y tế và
Thứ Hai
test sàng lọc.
14/02/2022 - Nhắc học sinh để nhắc PHHS
đóng các khoản tiền thỏa thuận,
hạn chót 19/02/2022, sau ngày
này thì tài khoản đóng tiền qua
Agribank của trường sẽ khóa,
PHHS không thể chuyển khoản,
chỉ nộp trực tiếp tại trường.
- Thông báo những học sinh thuộc
diện chính sách, gia đình khó khăn
nộp hồ sơ và đơn xin miễn giảm
để được xét giảm học phí buổi 2…

Buổi Chiều
* Sinh hoạt chủ nhiệm
- GVCN nắm bắt và báo cáo kịp
thời về nhà trường học sinh bị Fo
để nhà trường báo cáo về Quận.
- Nắm lại quy trình xử lý F0, F1.
Hướng dẫn cho học sinh, Lưu ý,
học sinh có người sống chung
nhà bị Covid, hoặc bản thân học
sinh có triệu chứng sốt, ho, sổ mũi
phải nghỉ học đi khám y tế và test
sàng lọc.
- Nhắc học sinh để nhắc PHHS
đóng các khoản tiền thỏa thuận,
hạn chót 19/02/2022, sau ngày này
thì tài khoản đóng tiền qua
Agribank của trường sẽ khóa,
PHHS không thể chuyển khoản,
chỉ nộp trực tiếp tại trường.
- Thông báo những học sinh thuộc
diện chính sách, gia đình khó khăn
nộp hồ sơ và đơn xin miễn giảm để
được xét giảm học phí buổi 2…

Hạn chót nộp hồ sơ ngày
14/02/2022.
- Thông báo cho học sinh kế hoạch
Đại hội đoàn trường (Mỗi lớp 02
đoàn viên tham dự, ngày Đại hội
trù bị lúc 13g00 ngày 19/02/022,
ngày Đại hội chính thức lúc 14g00
ngày 26/02/2022)
- Thông báo Lịch họp PHHS vào
sáng Chủ nhật ngày 20/02/2022
(thư mời sẽ có vào thứ Ba, ngày
15/02/2022)
- GVCN khối 12 thông báo cho
học sinh kế hoạch ôn tập thi nghề
(đính kèm)
- Giới thiệu giáo sinh thực tập của
lớp (nếu có). Nhắc học sinh
nghiêm túc trong học tập, phối
hợp và tạo điều kiện cho giáo sinh
thực tập hoàn thành nhiệm vụ.
* 8g30: Họp GVHD với đoàn
thực tập Sư phạm, tại phòng nghe
nhìn
(Thành phần: BGH, TLTN,
BTCĐGV, GVHD)
* 9g15 Họp giao ban
(Thành Phần: T Hường, T Hào, T
Hiến, Cô Loan, Cô Thùy, Cô Ân,
T Hiếu-Lý, C Thanh – HV, Cô
Tuyền)
Thứ Ba
15/02/2022
* 7g30: Dự Hội nghị sơ kết hoạt
động Công đoàn học kỳ 1 tại
Thứ Tư
trường THPT Trần Đại Nghĩa
16/02/2022
(Thành Phần: Cô Thùy-CTCĐ)

Hạn chót nộp hồ sơ ngày
14/02/2022.
- Thông báo cho học sinh kế hoạch
Đại hội đoàn trường (Mỗi lớp 02
đoàn viên tham dự, ngày Đại hội
trù bị lúc 13g00 ngày 19/02/022,
ngày Đại hội chính thức lúc 14g00
ngày 26/02/2022)
- Thông báo Lịch họp PHHS vào
sáng Chủ nhật ngày 20/02/2022
(thư mời sẽ có vào thứ Ba, ngày
15/02/2021)
- GVCN khối 12 thông báo cho học
sinh kế hoạch ôn tập thi nghề (đính
kèm)
- Giới thiệu giáo sinh thực tập của
lớp (nếu có). Nhắc học sinh
nghiêm túc trong học tập, phối hợp
và tạo điều kiện cho giáo sinh thực
tập hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ Năm
17/02/2022

* Hạn chót GVCN nhận và ký gởi
thư mời họp PHHS
* 9g00: Dự họp Triển khai thi *Hạn chót GVBM, GVCN vào
Thứ Sáu
Nghề phổ thông cấp THPT
điểm học bạ cho HS
18/02/2022
(Thành phần: Theo Thư mời)
* 10g30: Họp GVCN chuẩn bị họp
Thứ Bảy
PHHS
19/02/2022
(Thành phần: BGH, GVCN)
* 8g00: Họp PHHS khối sáng- tại
phòng học (KHối 12 và khối 11 từ
Chủ nhật lớp 11A1 đến 11A6)
20/02/2022 * 10g00: Họp PHHS khối chiều –
tại phòng học (Từ lớp 11A7 đến
11A12 và khối 10)

