
KẾ HOẠCH TUẦN 15 (21/12/ 2020 - 25/12/ 2020). 

 

I. Công việc chính trong tuần 

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện Lưu ý 

1 -CB, GV, NV, HS nghiêm túc thực hiện ATGT, ANTT, 

các nội quy, quy định của nhà trường và ngành GD-ĐT; 

-CB, GV, NV, HS 

toàn trường. 

-Mỗi CB, GV, 

NV làm một việc 

tốt, thiết thực. 

2 -Tiếp tục thi đua dạy tốt- học tốt, làm việc tốt chào mừng 

ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày Quốc 

phòng toàn dân. 

-QL, GV, NV, 

HS; 

-Trách nhiệm 

cao; 

3 -Tăng cường phòng chống dịch Covid -19 và các bệnh 

truyền nhiễm theo mùa. 

-Đ/c Loan, GV, 

HS; 

 

4 -Dạy học đúng, đủ nội dung, chương trình, chuẩn KT-KN 

các môn học. 

-GV, HS;  

5 - Học sinh dự thi Hội khỏe Phù Đổng cấp thị xã. -QL, GV, HS; -Đưa vào thi đua; 

6 - Hoàn chỉnh đề kiểm tra cuối học kì I. -Đ/c Liên, Lan,...; -Chu đáo; 

7 - Kiểm tra toàn diện nền nếp, dạy học; -Đ/c Đông, Liên;  

8 -Tiếp tục tu sửa, mua sắm cơ sở vật chất nhà trường. -Đ/c Đông, 

Hường, Nhung; 

 

9 -Tích cực bồi dưỡng HS viết đẹp, Tiếng Anh và thể thao. -GV, HS;  

10 -Kiểm tra cụ thể công tác thu nộp tại các lớp. -Đ/c Đông, 

Nhung; 

 

 

II. Công việc hàng ngày  

Thứ, 

ngày 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ NGƯỜI THỰC HIỆN 

Buổi sáng Người thực 

hiện 

Buổi chiều Người 

thực hiện 

Thứ 2 

ngày 

21/12 

-Dạy học; 

-Kiểm tra nền nếp dạy học; 

-HS dự thi HKPĐ cấp thị; 

- GV, HS; 

 

-QL, GV, HS; 

- Dạy học; 

-Bồi dưỡng HS năng lực; 

- GV, NV, 

HS; 

Thứ 3 

ngày 

22/12 

- Dạy học; 

-Bồi dưỡng HS năng lực; 

-Kiểm tra vệ sinh lớp học,... 

- QL, GV, HS; 

 

-Đ/c Loan 

- Dạy học, dự giờ; 

-Bồi dưỡng HS năng lực; 

-HS dự thi HKPĐ cấp thị; 

-QL, GV, 

NV, HS; 

 

Thứ 4 

ngày 

23/12 

- Dạy học; kiểm tra nền nếp; 

-Bồi dưỡng HS năng lực; 

- QL, GV, HS; 

-GV, HS; 

- Dạy học; Bồi dưỡng HS; 

-Nộp đề kiểm tra cuối học 

kì I tại HT; 

-GV, HS; 

-HP, 

TTCM; 

Thứ 5 

ngày 

24/12 

- Dạy học; Kiểm tra toàn 

diện; 

- Vệ sinh trường lớp; 

- QL, GV, HS; 

 

 

- Dạy học; chăm sóc cây;  

-Bồi dưỡng HS năng lực; 

 

-GV, HS; 

-Tổ BD; 

 

Thứ 6 

ngày 

25/12 

- Dạy học, dự giờ; 

- Bồi dưỡng HS năng lực; 

- QL, GV, HS; - Dạy học; bồi dưỡng HS; 

- 16h30, giao ban điểm 

trường; 

- GV, HS; 

-HĐSP; 

Thứ 7 

ngày 

26/12 

- Bồi dưỡng HS năng lực 

văn hóa, thể thao; 

 

-GV, HS; 

 

  

 

 



I. LƯU Ý: 


