
KẾ HOẠCH TUẦN 12 

Từ ngày : 23/11- 28/11/2020 

   Chủ điểm :  Tôn Sư Trọng Đạo  

 Trực  

tuần 

Sinh hoạt 15p 

 dưới cờ 
Trực trống 

Sáng 6/1 KH/ TPT BNN và NVBV 

 

CÔNG TÁC TUẦN 
Thời gian 

thực  hiện 

Người 

phụ trách 

I. TƯ TƯỞNG NỀ NẾP:    

- Tiếp tục GD HS kính trọng biết ơn thầy cô giáo qua các câu “Nhất 

tự vi sư, bán tự vi sư ”, “ Vua, thầy, cha, ấy ba ngôi/ Kính thờ như 

một, trẻ ơi ghi lòng”.  Trong tuần  

Trong tuần  

LĐT, 

 TPT,  

GVCN 

Đoàn TN 

- Tiếp tục giáo dục các em phòng chống các hành vi - vi phạm pháp 

luật, thực hiện tốt nội qui trường lớp, ATGT, ANTT, vệ sinh môi 

trường, duy trì sĩ số ...                    

- GV nâng cao tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp trong 

công tác, chấp hành sự phân công của lãnh đạo, tích cực tham gia các 

phong trào thi đua. Hàng tuần  GVBM 

- Thể hiện tốt mối quan hệ thầy-trò, tạo sự thân thiện trong tiết dạy. 

- Tuyên truyền phòng chống tham nhũng lãng phí trong GV/NV Hàng tuần  LĐT, CĐ 

- Sơ kết thi đua dợt 1- phát động thi đua đợt II; CB/GV/NV 

(Tiết chào cờ)    

7g10 phút 

ngày 23 

/11/2020 

LĐT, CĐ 

TPT + Khoa 

II. DẠY VÀ HỌC:    

Thời khóa biểu thứ hai học như sau:  

+ Tiết 1 chào cờ ; Tiết 2, 3: học bình thường TKB thứ hai tuần 12  

+ Tiết 4,5 Kiểm tra đề chung gồm các môn : K.6: Tiếng Anh; K.7: 

Toán ; K8: Văn; K9; lý; Sinh . (GV coi KT : Nam; Ánh; V. Sương; 

N. Phương; Ngọc Hoa; T. Minh; P. Hòa; An; K. Hạnh; B. Phượng; K. 

Hoàng; Tuấn; Châu; X Hoa; D. Sương; C. Hà.  

* Cô Tình thông báo gấp lên hệ thống VNEDU cho phụ huynh biết 

đưa đón HS:  Lớp 6 học và kiểm tra Tổng 4 tiết (10g30 phút tan 

trường); lớp 7, 8, 9: học và kiểm tra Tổng 5 tiết (11g15 phút tan 

trường).  

 

 

 

Trong tuần 

GVCN 

Tình 

Trên nền tảng Giáo dục STEM: LĐ trường đề nghị tổ TN đăng ký 01 

sản phẩm hướng dẫn cho HS thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) cho học 

 Báo cáo 

họp HĐ  

GV tổ tự 

nhiên 



sinh trung học năm học 2020-2021 

III. CHỦ NHIỆM:  

- Tăng cường GD đạo đức lối sống cho HS, nhất là hiện tượng đánh 

nhau trong nhà trường, thường xuyên đến thăm nhà HS, nhất là HS có 

phẩm chất theo chiều hướng tiêu cực, HS có nguy cơ bỏ học, nhắc Hs 

nộp các khoản. 

Hàng tuần  

Lớp có HS bỏ học GVCN cùng GV phổ cập đến nhà vận động    

- Nộp BHTT, BHYT đợt III cho cô Khoa và pho nộp thẻ BHYT (hộ 

nghèo, cận nghèo, mua theo hộ gia đình (nếu có). 
25/11/2020  

IV. ĐOÀN THỂ   

- Tuyên truyền tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống 

bạo lực trên cơ sở giới năm 2020. 
Trong tuần TPT, TVHĐ 

- Thực hiện hoàn thành các kế hoạch của lãnh đạo phân công tháng 

11/2020 
  

Đoàn thể, TCM nộp báo cáo tháng cho TKHĐ:  25/11/2020                 
Trưởng ban 

ĐT; TCM… 

- Tập bóng đá, bóng chuyền,... HKPĐ giai đoạn 1 (từ tháng 11 đến 

tháng 12/2020) 
Trong tuần Ban TDTT 

- Kết hợp với TPT tăng cường kiểm tra nền nếp (sĩ số, trễ, trốn tiết, 

…chuyển tiết ra ngoài, vệ sinh môi trường, chăm sóc bồn hoa, cây 

cảnh, tác phong HS, kiểm tra cặp- đầu tóc {Hs nam}, trang điểm {Hs 

nữ}) ..., xử lý, giải quyết kịp thời dứt điểm HS đánh nhau, HS vi 

phạm nội qui. 

Trong tuần  
TPT+BNN, 

PTr LĐ 

- Tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, chăm sóc sức khỏe, 

phòng chống HIV/AIDS trên loa đài. Trong tuần 

 

Y tế 

 - Lên kế hoạch -khám chữa bệnh ban đầu cho Hs khối 6. 

- Thu, nộp các khoản, nộp BHYT lên cấp trên. Báo cáo thu chi quỹ 

tháng 11  
Trong tuần Khoa, Dung 

V. KIỂM TRA TX: GV, đoàn thể, NV tự kiểm tra hồ sơ, sổ sách Trong tuần GV, NV 

VI. QUẢN LÝ:  Chỉ đạo các hoạt động  Trong tuần  LĐT 

- Họp HĐSP: (14g/27/11/2020; họp CĐV: 16g/27/11/2020)  27/11/2020 LĐT, CĐ 
  

  * Lưu ý : Đoàn thể, TCM nộp báo cáo tháng cho TKHĐ: 25/11/2020.                 

   Đánh giá kết quả :                                                           Hộ Hải, ngày 19 tháng 11 năm 2020 

                                                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG 

               P. HIỆU TRƯỞNG 

 

 

             Nguyễn Trọng Thiện 

                                      



                          

 


		2020-11-19T16:23:31+0700
	 
	Ký bởi trường THCS Nguyễn Thái Bình
	Ngày ký


		2020-11-19T16:24:23+0700
	Nguyen Trong Thien




