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I. Công việc chính trong tuần 

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC Người thực hiện Lưu ý 

1 - Thi đua dạy tốt, học tốt “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng 

đất nước đổi mới”. 

-CB, GV, NV, HS 

toàn trường. 

-CB, GV, NV 

làm việc tốt, 

2 -Tăng cường giúp đỡ, phụ đạo học sinh còn hạn chế KT-

KN các môn học và bồi dưỡng học sinh năng lực Tiếng 

Anh, viết chữ đẹp, đá cầu nữ. 

-QL, GV, HS; -Trách nhiệm 

cao; 

3 -Tiếp tục phòng chống dịch Covid -19 và các bệnh truyền 

nhiễm theo mùa. 

-Đ/c HĐSP, HS;  

4 - Kiểm tra cuối học kì I môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng 

Anh 3, 4, 5. 

-HĐSP, HS;  

5 - Tiếp tục chấm bài, tập hợp, báo cáo KT cuối học kì I. -QL, GV, NV; -Đưa vào thi đua; 

6 - Kiểm tra hồ sơ giáo viên, nhân viên. -Đ/c Đông, Liên;  

7 - Kiểm tra vệ sinh, trang trí, trồng cây trong và ngoài lớp 

học. 

-Đ/c Đông, Liên, 

Dương, Loan; 

-Đưa vào thi đua; 

8 - Kiểm tra công tác thu nộp của tất cả các lớp học (GVCN 

lớp nộp báo cáo theo mẫu trước khi kiểm tra). 

-Đ/c Đông, 

Hường, Nhung; 

-Đưa vào thi đua; 

9 -Nhắc nhở HS tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, sử dụng 

pháo, các vật liệu nổ, đồ chơi nguy hiểm. 

-HĐSP, HS;  

10 - Chú trọng công tác vệ sinh trường lớp, cá nhân học sinh, 

trồng mới và chăm sóc cây hoa. 

-GV, HS;  

  
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 

11/01 

-Dạy học; 

-Kiểm tra nền nếp dạy học, 

vệ sinh; 

-GV, HS; 

-QL, Đội, Y tế; 

- Dạy học; 

-Bồi dưỡng HS năng lực; 

-GV, HS; 

Thứ 3 

ngày 

12/01 

-Dạy học; 

-Kiểm tra T.Anh lớp 3; 

-QL, GV, HS; 

 

 

-Dạy học; 

-Kiểm tra T.Anh lớp 4; 

-Bồi dưỡng HS năng lực; 

-QL, GV, 

HS; 

 

Thứ 4 

ngày 

13/01 

-Dạy học; kiểm tra nền nếp; 

-Kiểm tra môn T. Anh 5; 

-QL, GV, HS; 

 

 

-Dạy học; chăm sóc cây;  

-Bồi dưỡng HS năng lực; 

-GV, HS; 

-Tổ BD; 

Thứ 5 

ngày 

14/01 

-Dạy học; 

-Kiểm tra môn Toán trước, 

sau đó môn Tiếng Việt 

1,2,3,4,5; 

-QL, GV, HS; 

 

 

-Bồi dưỡng HS năng lực; 

-Chấm bài kiểm tra; 

- 15h30, Họp HĐSP; 

-GV, HS; 

 

-HĐSP; 

Thứ 6 

ngày 

15/01 

-Dạy học; 

-Vệ sinh trường lớp; 

-Bồi dưỡng HS năng lực; 

-QL, GV, HS; 

 

 

-Dạy học; chăm sóc cây; 

-Bồi dưỡng HS năng lực; 

 

-GV, HS; 

-Tổ BD; 

 

Thứ 7 

ngày 

16/01 

-Thi chữ viết đẹp lần 2; 

-Bồi dưỡng HS năng lực 

T.Anh, đá cầu nữ; 

-QL, GV, HS; 

 

  

 



 


