
KẾ HOẠCH TUẦN 14 

(Từ ngày: 07/12 đến  12/12/2020) 

Chủ điểm: “Uống nước nhớ nguồn ” 

 Trực tuần Sinh hoạt 15p dưới cờ Trực trống 

Sáng 6/3 0 BNN và NVBV 

 

CÔNG TÁC TUẦN 
Thời gian 

TH 

Người 

PTr 

I. TƯ TƯỞNG-NỀN NẾP:   

LĐT, 

CĐ 

TPT, 

ĐTN 

BNN, 

YT, 

GVCN 

GVBM 

- SH chủ điểm kỷ niệm 76 năm ngày TLQĐNDVN 22/12 (thông qua 

hình thức : Giáo dục, tuyên truyền, tìm hiểu)… 

 

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

cơ 

sở giới năm 2020 

 

- Giáo dục học sinh thực hiện tính “Trung thực nghiêm túc trong 

thi cử ”, cho HS học tập qui chế thi. Giáo dục  HKI nghiêm túc. 

Tiết chào 

cờ 

Tiết SHL 

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

gìn vệ sinh chung 

Trong tuần 

- 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. 

II. DẠY VÀ HỌC:    

- Thời khóa biểu thứ hai học như sau:  

+ Tiết 1:  chào cờ (15 phút)  + Hoạt động sinh hoạt của liên đội 

(chương trình mỗi tuần 01 câu chuyện ) do TPTr xây dựng kế 

hoạch phân công lớp 

+ Tiết 2,3 dạy  học tiết 2 chính khóa (2 tiết liên tục) 

+ Tiết 4,5 dạy, học tiết 3 chính khóa (2 tiết liên tục) 

Tan trường 11g15 phút (Tình báo VNEDU cho phụ huynh biết) 

07/12/2020 GVCN, 

BNN,  

TPT,  

VBM, 

 

- Kiểm tra, nhắc nhở học sinh hoàn thành các cột kiểm tra Trong tuần GVBM 



thường xuyên và kiểm tra giữa kỳ đầy đủ dúng qui định  

- GV tự rà soát việc thực hiện chương trình (phê ký SĐB, LBG, 

giáo án) 

Trong tuần  GVBM 

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 

16g30 phút 

đến hết nội 

dung ngày 

11/12/2020 

 

- Tập huấn cài đặt, sử dụng các phần mềm thuộc bộ Microsoft 

365 (trước đây gọi là Office 365) trong quản lý hồ sơ nhà 

trường, hồ sơ tổ chuyên môn và giáo viên với 03 nội dung:   

+ Hướng dẫn xây dựng các nhóm, thiết lập các kênh trên 

Microsoft Teams Office 365gồm: nhóm trường học, các nhóm tổ 

chuyên môn, các nhóm lớp giảng dạy trực tuyến, họp trực tuyến. 

+ Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Microsoft OneNote 

để số hoá hồ sơ phục vụ nhu cầu quản lý, điều hành và khai khác 

thông tin trong nhà trường. 

- Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Microsoft OneDrive 

phục vụ nhu cầu lưu trữ và quản lý dữ liệu của nhà trường.  

14g/11/12/ 

2020 

Toàn 

trường 

(CB/GV/

NV) 

- Phân công thầy Đăng tập huấn cài đặt sử dụng các phần mềm 

thuộc bộ Microsoft 365 cho tổ Tự nhiên  

14g/11/12/ 

2020 tại 

hội trường  

Tất cả 

GV tổ tự 

nhiên 

- Phân công cô Tình tập huấn cài đặt sử dụng các phần mềm 

thuộc bộ Microsoft 365 cho tổ xã hội và tổ văn phòng   

14g/11/12/ 

2020 tại 

phòng Tivi 

(Nhạc)  

Tất cả 

GV tổ xã 

hội và tổ 

VP 

III. CHỦ NHIỆM:    

 

GVCN 

Thu tiền in ấn pho to đề kiểm tra cuối kỳ HKI (K6-8:10.000đ, 

K9:14.000đ có giấy thi) 

Nộp 

B.Khoa:  

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

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

sinh, thực hiện tốt ATGT, ANTT. Tiếp tục giáo dục HS thực 

hiện mùa thi nghiêm túc (đi thi đúng giờ, không vắng trễ, không 

Tiết SHL 



ra sớm, không quay cóp, trao đổi...), HS quay cóp hạnh kiểm 

cuối HKI xếp loại yếu. 

Nhắc học sinh học chương trình hoạt động giáo dục ngày thứ 

hai, báo cha mẹ đưa đón đúng 05 tiết 

Tiết SHL 

IV. Đoàn thể:    

- Kiểm tra SH 15 phút đầu giờ, kiểm tra TD buổi sáng Trong tuần  BVT, 

BNN 

- Kiểm tra vệ sinh, nền nếp tác phong học sinh, bồn hoa, cây 

cảnh các lớp  

Hàng ngày  BNN, 

PTLĐ 

- Tiếp tục luyện tập tham gia ĐHĐK cấp huyện Trong tuần Ban 

TDTT 

- Theo dõi các tiết thí nghiệm –TH, CNTT, lưu các bài thực 

hành, sắp xếp ĐDDH 

Trong tuần  Tình 

- Tuyên truyền vệ sinh cá nhân, ATTP trong HS; Xây dựng kế 

hoạch- liên hệ TTYT huyện KCBBĐ cho HS vào tuần DT. 

Trong tuần  B.Khoa  

- Tổ văn phòng thực hiện theo kế hoạch, cập nhật thông tin các 

văn bản cấp trên báo cáo đúng thời gian qui định 

Trong tuần  NVVP 

V. KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN: Kiểm tra giáo viên điểm 

danh, vào điểm trên hệ thống VNEDU.VN 

Trong tuần  PHTPTr 

VI. QUẢN LÝ:     

- Chỉ đạo các hoạt động       Trong tuần  LĐT 

*  Đánh giá kết quả  :                                                      

         Hộ Hải, ngày  04 tháng 12 năm 2020 

            KT. HIỆU TRƯỞNG 

             P. HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                             

 

             

 

            Nguyễn Trọng Thiện  
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