
KẾ HOẠCH TUẦN I 

  (Từ ngày: 6/9 -11/9/2021) 

Chủ điểm: “Truyền thống nhà trường” 

 Trực  

tuần 

  Lao động    Trực chuông 

Sáng 9/1; 7/1  BNN và NVBV 

                                       

                                CÔNG  TÁC  TUẦN  Thời gian  

Thực hiện 

Người 

P/trách 

Ghi 

chú  

I.Tư tưởng- nền nếp: Ổn định nền nếp đầu năm học mới  Tuần 1 TPT 

và  

 

GVCN 

 

-Thực hiện tốt nền nếp, ATGT, chấp hành kỷ luật, kỷ cương 

Nhất là công tác phòng chống dịch COVID 19 trong tình 

hình hiện nay  

 Tuần 1  

II. Dạy và học:     

-Thực hiện chương trình tuần 1 hình thức cách nhật theo CV 

186/PGD của PGDĐT Ninh Hải  

6/9/2021 GVB

M 

 

- Tổ chức khai giảng trong tiết chào cờ theo xuất học do 

GVCN chủ trì  

6,7/9/2021  GVCN   

- Giáo viên dạy lớp 6 lến kế hoạch dạy học (PPCTr) nộp cho 

TT để chuẩn bị họp CM tổ đầu tháng 9 ( Họp CM tổ theo qui 

định đầu tháng ngày 10/6/2021 chiều thứ sáu  

14 g thứ 

sáu ngày 

10/6/2021 

GVCN 

+ 

GVB

M 

 

-Tổ CM lên KH hoạt động tháng 9, lên KH chuyên đề trong 

năm… 

Tuần 1 TTCM  

Làm và nộp mẫu đăng ký sử dụng ĐDDH và TNTH cho Tổ 

trưởng duyệt theo PPCTr năm 2021- 2022, Sau khi thống 

nhất đưa lên office 365 lưu trữ theo mục tạo hồ sơ cá nhân 

cho bộ phận quản lý và kiểm tra  

Tuần 1 TTCM  

Tổ trưởng tổng hợp sau khi thống nhất sử dụng ĐDDH và 

TNTH theo mẫu phối hợp  cô Tình để làm hồ sơ theo qui 

định ban quản lý thiết bị ĐDDH và các tiết thực hành hạn 

cuối 

13/9/2021 GVB

M + 

TT+ 

NV 

TB  

 

-Phê sổ đầu bài bình thường như những năm qua  cho 1 

trang 2 tuần từ trên xuống dưới đủ 6 ngày  (VD Khối 8,9 : 

2.4,6.2,4,6 đủ 1 tuần) . 

Chú ý các em lớp 6 chưa quen thì thầy cô CN 6 hướng dẫn 

chi tiết hơn các cột  6,7,8,9….. 

Tuần 1 GVCN   



-Hs chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập ( Sách vở, cặp…). Trong tuần  GVCN, GVBM, 

TV  

-Họp tổ phổ biến kế hoạch tháng 9 theo kế hoạch nhà trường 

cv số 66/KH- THCSNTB ngày 4/6/2021   phổ biến công văn 

chuyên môn, xây dựng lại PPCT cho năm học 2021- 2022; 

nhất là chương trình dạy học lớp 6 , cách ra ma trận đề kiểm 

tra, soạn giảng theo CV 885 và 2064/SGD ĐT. Phân công 

xây dựng và thể nghiệm chuyên đề, thao giảng chuyên môn 

cấp tổ/ nhóm. P/c làm ĐDDH, viết SK, thi GVDG, GVCN 

giỏi cấp trường, đăng ký thi đua năm học 2020-2021 … thao 

giảng chuyên môn. 

- Phổ biến những điểm mới CV 22/2021 V/ v đánh giá xếp 

loại hS xét thành tích … của hS lớp 6 ; Cho thảo luận kỹ lại 

thông tư 3/2020  ban hành điều lệ trường thay thế các thông 

tư cũ  

14g/10/9/ 

   2021 

   

TTCM Nội 

dung 

SH tổ 

trong 

tuần 1  

-XD kế hoạch tích hợp liên môn, lồng ghép vào các môn 

học: Tư tưởng Hồ Chí Minh, phẩm chất phụ nữ Việt Nam, 

bình đẳng giới, môi trường… 

Trong tuần  Tổ 

CM 

 

-Ban lãnh đạo phòng chống dịch thực hiện nghiêm túc việc 

trưc trước cổng  theo sự phân công hàng tuần( phụ thuộc 

TKB Giáo viên nào cũng tham gia)  

6g00  PHT+ 

Y tế  

 

III.Chủ nhiệm: -   

-Bàn giao tài sản lớp học: bóng đèn, cửa, bàn ghế , Ti vi , 

vưởn hoa … ….. 

Trong tuần   

Lập danh sách học sinh không ra lớp với nhiều nguyên 

nhân trong đó nhấn mạnh nguyên nhân học sinh bị kẹt ở 

các thành phố khác về địa chỉ có khả năng đang học hay 

chưa học trường nào?  

Trong tuần  Mẫu gặp nương  

Khảo sát việc HS có khả năng điều kiện dạy học trực 

tuyến theo mẫu ( CV 2022/ SGD-NVDH Ninh Thuận)) để 

LĐ thành lập ban, XD Kế hoạch, mua phần mềm, tập 

huấn ……… 

Trong tuần  Mẫu gặp Tình  

GVCN của năm học trước kiểm tra học bạ, sổ điểm của 

năm học 20-21  

( thực hiện tuần 1 để tuần 2 GVCN sắp xếp lại học bạ HS 

theo DS mới) 

Chiều 

ngày 

7/9/2021 

GVCN  

-Nhắc HS nộp BHYT, BHTN đợt I (Hs nghèo, cận nghèo 

không mua BHYT pho nộp thẻ BHYT cho GVCN nộp 

cô Khoa). 

Từ ngày  

6/9- 30/9 

Tuần 1-4 

GVCN  



-Nhận danh sách lớp, ổn định tổ chức  kiểm tra học bạ, 

đối chiếu danh sách lên lớp tại VP, trang trí lớp học, cho 

HS tóm tắt lý lịch để ghi SCN... 

Tuần 1 GVCN  

-Thông báo HS thuộc diện gia đình nghèo, cận nghèo, 

thương binh…nộp đơn miễm, giảm học phí (HS đến TV gặp 

cô Liên mua đơn, không ký xã) nôp: 

Từ ngày  

6/9- 30/9 

Tuần 1-4 

GVCN  

-Nộp DS HS nghèo mỗi lớp 05 hs và 02 HS trong đội 

XK/CTĐ nộp: 

Tuần 2 B.Kho

a 

 

Phân quyền Cho GVCN vào trang lý lịch HS trong hệ thống 

VNEDu   

Tuần 2 GVCN  

Tuyên truyền về mua sim hoặc mua theo khoản quy 

định không sim về quy chế khi sử dụng hệ thống VNEDu 

của VNPT VINAPHONE   (kèm thư ngỏ)  để thống nhất 

chung lhi nhà trường sử dụng sổ điểm điện tử học bạ điện tử    

 

Tiết SHL 

tuần 1.2  

GVCN  Bắt 

buộc 

năm 

nay  

IV- Đoàn thể :    

-Tập & ổn định TD buổi sáng cho HS 6,7, 8,9.  Tuần 1 Kha, Tuấn 

- Ổn định tổ chức, lên kế hoạch hoạt động /năm và KH tháng  Tuần 1 Đ.Thể  

Hát bài Quốc ca chuẩn nhất là lớp 6  Tuần 1 Hoàng  

-Xây dựng đội cờ đỏ đi vào hoạt động ngay trong đầu năm 

học.  

-Bầu BCH Liên đội lâm thời để đi vào hoạt động  

Tuần 1 BNN 

TPT 

 

-Xây dựng KH lao động, phân công các lớp chăm sóc bồn 

hoa, cây cảnh... 

Tuần 1 H. 

Hạnh  

 

-Cho CB/GV và Hs nghèo (có đơn ) mượn sách  Trong tuần Liên   

-Sắp xếp phòng TN-TH,cho GV mượn ĐDDH, theo dõi GV 

sử dụng CNTT.  

Trong 

tháng 

Hóa  

-Phát mẫu phiếu đăng ký sử dụng ĐDDH và TNTH… 19/8-

30/8/19 

Hóa  

-Phát giấy mời họp CMHS và mẫu thống kê đầu năm cho 

GVCN;  

-Viết giấy mời họp BCH CMHS 

Tuần 1 Nương  

v. Y tế học đường    

- Ứng trực 100/% tại trường để kiểm tra giám sát phòng 

chống dich trong tỉnh hỉnh hiện nay  

Trong tuần   

- Hàng ngày theo dõi thông tin , bám sát các công văn rồi Trong tuần   



tham mưu với LĐ để đề ra kế hoạch các biện pháp phòng 

chống dịch tối ưu nhất vừa chống vủa hoạt động giáo dục  

V. Quản lý : Chỉ đạo các hoạt động Trong tuần  LĐT  

-Phát động thi đua đợt I:  Tuần  2  LĐT  

Thông tin mới hay có điều chỉnh kế hoạch tuần 1 LĐ  sẽ cập 

nhật thêm qua Zalo trường  và mail THCS nguyễn Thái bình  

Hàng giờ  LĐT + 

VP  

 

 

*  Đánh giá kết quả :      ………                             

 

 

        Hộ Hải, ngày 4/9/2021 

                                                                                                                                            

        KT .HIỆU TRƯỞNG  

        P.   HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

                                                                         Nguyễn Trọng Thiện    
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