
KẾ HOẠCH TUẦN 13 

 (Từ ngày: 30/11 đến  05 /12/2020)   

Chủ điểm: “Uống nước nhớ nguồn ” 

 Trực 

tuần 

Sinh hoạt 15p 

dưới cờ 
Trực trống 

Sáng 6/2 0 
BNN và 

NVBV 
 

CÔNG TÁC TUẦN 
Thời gian 

TH 

Người 

PTr 

I. TƯ TƯỞNG-NỀN NẾP: 

Trong tuần 

LĐT, 

CĐ 

TPT, 

ĐTN 

BNN, 

YT, 

GVCN 

GVBM 

- Giáo viên bộ môn có quyền thu điện thoại học sinh trong giờ học 

nộp cho Ban nề nếp, Tổng phụ trách tham mưu với LĐ xử lý  

- GV/NV/HS không lên mạng xã hội hẹn hò, chọc ghẹo, nói xấu 

với nhau gây bạo lực trong nhà trường và trong Xã hội 

- Tháng hành động vì bình đẳng giới phòng chống bạo lực trên cơ 

sở giới năm 2020 

- HS thực hiện nghiêm túc ATGT, ANTT, bảo vệ của công, giữ gìn 

vệ sinh chung 

- GD HS ứng xử có văn hóa, tương thân tương ái, giúp đỡ bạn khi 

gặp khó khăn. 

- GV/NV thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc. 

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

(Tiết chào cờ)    

7g/00 ngày 

30 

/11/2020 

LĐT 

II. DẠY VÀ HỌC:    

Thời khóa biểu thứ hai học như sau:  

+ Tiết 1 các lớp khối 6, 7, 9 sinh hoạt KNS theo kế hoạch của 

HĐĐ (Đề nghị GVCN các khối lớp này phải có mặt tham gia)  

+ Tiết 1 các lớp khối 8 kiểm tra môn Hóa (Giáo viên CN không SH 

KNS, coi kiểm tra tiết 1)  

+ Tiết 2,3 các lớp khối 6,7,8,9 học bình thường TKB thứ hai tuần 

13 

+ Tiết 4,5 các lớp khối 7,8,9 Kiểm tra đề chung gồm các môn K. 7: 

Sử; K.8: Toán ; K.9 Văn (Giáo viên coi KT theo KH tuần 13 gồm: 

Tâm; Nam; Nhường; Mai; V. Khoa; T. Minh; Hòa; An; K. Hạnh; 

 

 

 

Trong tuần 

GVCN 

Tình 



H. Hạnh; Mịn; P. Phương)  

+ Tiết 4,5 các lớp khối 6 học bù tiết 2,3 thứ hai tuần 7)  

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

biết đưa đón HS:  Lớp 7 học và kiểm tra Tổng 4 tiết (10g30 phút 

tan trường); lớp 6, 8, 9: học và kiểm tra Tổng 5 tiết (11g15 phút tan 

trường).  

- Họp Tổ chuyên môn thực hiện theo kế hoạch có lồng ghép các 

văn bản pháp luật  

+ Luật công chứng,  

+ Luật bảo vệ môi trường  

+ Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ. 

+ Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020  

+ Thông tư số 24/2020/TT BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo  

14g 00 

Ngày 

04/10/2020 

TT trên 

mạng tóm 

tắt ý chính 

báo cáo 

trong giờ 

đầu SH tổ  

 

- Nộp hồ sơ Tổ trưởng cho LĐ kiểm tra cuộc 3 theo Kế hoạch kiểm 

tra nội bộ trường học  

30/11/2020 TTCM 

- Hướng dẫn Hs tham gia các cuộc thi trực tuyến theo chỉ đạo các 

văn bản cấp trên  

Trong tuần Châu, 

Hoàng, 

Tình, 

Tuấn  

III. CHỦ NHIỆM:    

 

GVCN 

- Nhắc HS tiếp tục nộp BHYT tháng 12 năm 2020 Hàng tuần 

- Nhắc HS ôn tập tốt kiểm tra giữa kỳ các môn còn lại kết thúc HKI 

vào tuần 13, nhắc HS nào còn thiếu cột kiểm tra học kỳ I kể cả 

Kiểm tra thường xuyên liên hệ với GVBM cho kiểm tra lại lần 2 . 

Trong tuần 

- Nhắc học sinh thực hiện tốt nội qui trường lớp, học bài, giữ vệ 

sinh, thực hiện tốt ATGT, ANTT.  (đi thi đúng giờ, không vắng trễ, 

không ra sớm, không sử dụng điện thoại trong lớp khi học, không 

trao đổi thông tin không lành mạnh, khiêu khích, chọc ghẹo …… 

trên trang mạng xã hội ), HS vi phạm đánh nhau, vi phạm nhân 

phẩm, thi thể thì  hạnh kiểm cuối HKI xếp loại yếu. 

Tiết SHL 

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 

12/2020 

  

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 

TP, 

BNN, 

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.  Khoa, 

Dung 

V. Kiểm tra TX: Đợt 3:  TT; 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 Tổ chuyên môn : (14g/04/12/2020;) Chiều thứ 

sáu  

Tổ CM 

 

       Đánh giá kết quả :                                                   Hộ Hải, ngày 27 tháng 11 năm 2020                                                                                                      

          KT. HIỆU TRƯỞNG 

                      P. HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                    Nguyễn Trọng Thiện 
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