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(TỪ NGÀY 9/5/2022 ĐẾN NGÀY 15/5/2022)
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NỘI DUNG CÔNG VIỆC
BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

-HS 3 khối 10, 11, 12 nghỉ học. Giáo viên chấm bài tập trung tại
Hội trường
-GVCN dự kiến xếp loại Hạnh kiểm và lấy ý kiến từ GVBM,
QLHS, Đoàn Thanh niên
-HS khối 11 học nghề theo lịch
-Tổ chức kiểm tra cuối kỳ II bổ sung cho HS vắng có phép
-Cô Hiền (Thư viện) chuẩn bị Sách theo đăng kí của các Tổ để
GV sử dụng trong các tiết dạy từ ngày 12/5 đến ngày 26/5
-Cô Hồng (Hiệu trưởng) trực trường: sáng và chiều
-HS 3 khối 10, 11, 12 nghỉ học. Giáo viên chấm bài tập trung tại
Hội trường
-HS khối 11 học nghề theo lịch.
-Thầy Thịnh (Phó HT) trực trường: sáng và chiều.
-HS 3 khối 10, 11, 12 nghỉ học. Giáo viên chấm bài tập trung tại
Hội trường.
-HS khối 11 học nghề theo lịch.
-Thầy Đạt (Phó HT) trực trường: sáng và chiều.
- HS 3 khối 10, 11, 12 đi học bình thường theo TKB
-6g25: Tổ chức truy bài cho HS khối 12 môn Toán tại Hội
trường.
-GVBM trả bài kiểm tra cuối kỳ II và hạn cuối điều chỉnh điểm
nếu có sai sót (lớp 12 hạn chót là 11g30; lớp 10 và 11 hạn chót là
17g05 ngày 12/5/2022).
-GVBM, GVCN cho HS 10, 11 đăng kí thi Học sinh giỏi các
môn Toán, Lí, Hoá, Anh văn, Sinh, Sử, Địa, Văn, Tin học.
-Cô Xuân (Phó HT) trực trường: sáng và chiều.
-6g25: Tổ chức truy bài cho HS khối 12 môn Văn tại Hội trường
-Thầy Thịnh (Phó HT) trực trường

-17g00: Hạn cuối GVBM nộp hồ sơ chuyên môn để TTCM bắt
đầu kiểm tra theo quy định
*Trong tuần:
-KT nội bộ theo Kế hoạch năm học 2021 – 2022
-CB-GV-NV và HS nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống
dịch Covid-19
-GVBM tiếp tục tự học Module 9 của CT GDPT 2018 trên hệ
thống taphuan.csdl.edu.vn

-15g00: Cô Hồng (Hiệu trưởng) nộp báo cáo tháng kết quả thực
hiện công tác nội chính; phòng chống tham nhũng về văn phòng
Quận ủy
-7g00: Báo Giáo dục tổ chức chương trình hướng nghiệp cho HS -15g00: công tác an toàn trường học (Thầy Đạt); tổng kết thực
khối 12
hiện công tác giáo dục an toàn giao thông về phòng chính trị tư
-7g00: Thầy Đạt kiểm tra tủ súng của tổ Sử-GDQP
tưởng (Thầy Thịnh-Phó HT); tư vấn tâm lý HS (Thầy Tèo); tăng
-8g00: Phòng Học vụ bắt đầu kiểm tra việc ghi nhận Sổ đầu bài cường thực hiện đạo đức nhà giáo (Cô Hồng); trường tự chấm
của GV
điểm (Cô Hồng) về Sở
-9g00: Toàn thể CB-GV-NV học chính trị tại Hội trường

-11g00: Hạn cuối CB-GV-NV đăng ký tham gia nghỉ dưỡng tại
Phan Thiết (3 ngày 2 đêm) tại phòng Giáo viên.
-Thầy Thịnh (Phó HT) trực trường.
CHỦ NHẬT
15/5

*Dự kiến Lịch công tác tuần 36:
Thứ HAI
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Thứ BA
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Thứ SÁU
20/5
Thứ BẢY
21/5

-7g00: Ngoại khoá Tổ Lý tại Sân trường
-7g00: Gửi thư mời Cha mẹ học sinh dự họp cuối năm
-7g45: Giáo viên bắt đầu vô học bạ 3 khối (đặc biệt ưu tiên khối 12)
-8g35: Phòng Học vụ hoàn tất việc in phiếu điểm tổng hợp của các lớp và gởi về GVCN
-10g35: Hạn chót Tổ trưởng CM gởi danh sách đăng kí HSG các lớp 10, 11 về email Cô Xuân
-15g00: Thầy Đạt hoàn tất hồ sơ đề nghị tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trong phong trào thi đua yêu nước của
Thành phố Hồ Chí Minh lần 5 năm 2022
-10g40: GVCN nộp hồ sơ xét duyệt Hạnh kiểm, Học lực về Phòng Học vụ
-Tổ chức xét duyệt Hạnh kiểm, Học lực lớp 10, 11, 12 (18, 19/5)
-11g30: Hạn chót Thư viện tiến hành thu lại sách học sinh đã mượn
-8g00: Tổ chức Vòng Bán kết cuộc thi “Kể chuyện Bác Hồ” năm học 2021 – 2022 tại Hội trường
-8g00: Các tổ họp xét thi đua năm học 2021 -2022 (Thay cho họp tổ lần 2)
-15g00: Hạn cuối hoàn tất phần thưởng cho Lễ tổng kết năm học 2021 – 2022
-17g00: Họp cha mẹ học sinh lớp 10, 11

