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SỞ GDĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT DƯƠNG TỰ MINH
Số:

/KH-THPT DTM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 22 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH TUẦN 37
Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022
Cuối năm nhiều việc, các đ/c lưu ý thực hiện tốt các nhiệm vụ, quản lý HS chặt chẽ
(HĐNK và các giờ học). Lịch có thể thay đổi phụ thuộc vào tình hình dịch và CV cấp trên.

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Hai
23/5

Từ 23/5 Khối 12 tiếp tục học ôn thi TN theo lịch; K10, 11 tiếp tục dạy học đảm
bảo kết thúc CT (không cắt xén CT).
- Hoạt động ngoại khóa: Tiết 1, 2 tại nhà đa năng : Dự BGH, tổ trưởng, GVCN,
BCH Đoàn trường là GV, HS K10, 11 (mỗi lớp 20HS): PT đ/c Tiến
- GVCN K11 hoàn thành học bạ (buổi sáng)
- Thu dọn camera (buổi chiều): Huyến, An
- Chiều (14 giờ): Họp BTĐ, chấm SKKN, ĐG XL cuộc vận động...
- Viên chức đủ điều kiện nâng bậc lương TX đợt 1 nộp đơn và QĐ nâng bậc lương
hiện hưởng cho đ/c Phượng (hoặc VP) chậm nhất 25/5
- GVCN khối 12 hoàn thành thu hồ sơ xét tốt nghiệp; Phiếu ĐK dự thi ...

Ba
24/5

- Dự họp tại UBND tỉnh: từ 7g30: Đ/c Huyền TB, Lan.
- GVCN K10 hoàn thành nhận xét học bạ (phần mềm), thu ảnh thẻ của HS (cỡ 3x4)
- Chiều: Kiểm tra hồ sơ CM, học bạ K11: Ban kiểm tra nội bộ và tổ phó CM - PT
đ/c Vương Hương.
- Hoàn thành các loại khen thưởng (DS, phần thưởng, giấy khen ...)
- Rà soát CT Bế giảng, tri ân, chia tay
- Nộp hồ sơ ĐKDT K12 và hồ sơ Quy hoạch CBQL về Sở GDĐT.
- Tập huấn cộng tác viên thanh tra từ 24/5 đến 31/5: Đ/c Phượng
- Chiều: Kiểm tra CSVT, vệ sinh phòng tổ CM, phòng học bộ môn, tin, kho ...
(lần1): PT đ/c Chất, các đ/c GV, NV phụ trách các phòng, kho chủ động tự bố trí
thời gian để VS, sắp xếp

Tư
25/5

Tổng duyệt CT Bế giảng và trưởng thành HS K12
Buổi sáng: Từ 7 giờ 05’ phút (HS tập trung): PT đ/c Huế, Giang ...
- Hoàn thành quyết toán các khoản tiền thu HK II
Chiều: Họp tổ đánh giá VC, chuẩn nghề nghiệp, thi đua ... (14 giờ)
(CB tổ BC kết quả và gửi dữ liệu cho đ/c Chất sau mỗi buổi họp)

Năm
26/5

Sáng: Tổ chức Bế giảng, trưởng thành HS K12 . .. (thực hiện theo nhiệm vụ đã
phân công). HS tập trung tại sân trường từ 7 giờ 10’
Từ chiều 26/5: Dạy ôn thi TS và thu hồ sơ TS vào lớp 10 - PT đ/c Vương Hương

Sáu
27/5

Tập huấn bơi tại Bể bơi SP: Từ 27-29/5: Đ/c Long, Phòng

Bảy
28/5

Chiều: Họp Ban thi đua; BTC các kỳ thi, Chuẩn bị thành lập trường
Họp HĐ nâng bậc lương TX đợt 1 năm 2022
Hạn cuối cùng các đ.c nộp bảng kê số tiết dạy có HS khuyết tật, dạy TD, GDQP
cho đ/c Phượng (mẫu đ/c Phượng gửi, có xác nhận của CB tổ và đ/c V.Hương)

CN 29/5

Tiếp tục thu và kiểm tra hồ sơ thi TS vào lớp 10
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THÔNG BÁO

1. Công tác phòng chống dịch Covid -19: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân
viên và học sinh tiếp tục thực hiện phòng chống dịch Covid -19, không được chủ
quan, lơ là.
2. Công tác chuyên môn
- In sổ điểm, học bạ; thu hồ sơ TS: Văn phòng
- Hoàn thiện HS đăng ký dự thi, xét TN: GVCN 12 và Ban hồ sơ
- Lập danh sách học sinh kiểm tra lại và rèn luyện hè: GVCN 10,11 (30/5)
- Nộp đề cương ôn tập kiểm tra lại: Các tổ CM phân công (30/5)
- Dạy ôn miễn phí tuyển sinh vào lớp 10 từ 26/5: đ/c V. Hương xếp TKB (Toán,
Văn: 3 buổi; Anh: 4 buổi)
- Dự kiến số buổi ôn tập K12: Tổng số 112 tiết (Toán, Văn, Anh: 22 tiết; Lịch
Sử: 16; Địa lý: 14; CDCD: 16).
- Triển khai học bồi dưỡng TX modun 9.
3. Giáo viên chủ nhiệm
- GVCN K12: Tiếp tục tuyên truyền HS thực hiện ôn tập, hoàn thành hồ sơ
ĐK dự thi và xét tốt nghiệp.
- GVCN các lớp: Triển khai HS công tác chuẩn bị bế giảng năm học và công
tác hè 2022.
- Tiếp tục tuyên truyền HS về thực hiện nội quy, luật giao thông; không mang
vật sắc nhọn, bật lửa đến trường, nghiêm cấm HS hút thuốc, bạo lực học đường,
xâm hại tình dục; HS sử dụng mạng xã hội theo đúng luật.
- GVCN K10, 11: Tiếp tục tổ chức HS đăng ký SGK, vở …; GVCN K11 tổ
chức quyên góp ủng hộ tủ sách dùng chung: Tối thiểu 05 bộ/lớp nộp cho đ/c Huyền
TV chậm nhất ngày 26/5.
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa theo kế hoạch của Đoàn, nhà trường.
- Tiếp tục tuyên truyền về kỳ thi TS vào lớp 10 năm học 2022 - 2023.
4. Đoàn trường
- Tiếp tục triển khai các hoạt động ngoại khóa.
- Tổ chức kiểm tra nền nếp HS, VS lớp, khu vực VS chung …
- Tập văn nghệ chuẩn bị cho Bế giảng năm học
- Xây dựng KH hoạt động trong hè và triển khai tới GVCN.

3

5. Công tác khác
- Tiếp tục tuyên truyền về kỷ niệm thành lập trường.
- Tiếp tục chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của các cấp Sở GDĐT về CT chuẩn bị các
kỳ thi.
- Rà soát CSVT chuẩn bị cho Bế giảng năm học, thi tuyển sinh TN ….
- Hoàn thành các báo cáo cuối năm nộp cấp trên theo quy định.
- Hoàn thành xét duyệt nâng bậc lương TX đợt 1 năm 2022.
- CB, GV, NV nếu đi du lịch hoặc đi chơi ở nước ngoài làm đơn báo cáo nhà
trường (nếu chưa phải là đảng viên), báo cáo chi ủy (nếu là đảng viên) ít nhất 15 ngày
(riêng cán bộ thuộc diện BTV Thành ủy quản lý phải BC trước 30 ngày).
- Tổ Toán – Lý: Triển khai cuộc thi “Cùng bạn kiến tạo tương lai …”
- Ngày 30/5 (chiều: Họp cơ quan).
Nơi nhận:
- Ban giám hiệu (c/đ);
- Toàn thể CBGV, NV;
- Website trường;
- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Hứa Thị Thắng

