
KẾ HOẠCH TUẦN 20 

(Từ ngày: 18/01-23/01/2021) 

Chủ điểm : Mừng Đảng- Mừng Xuân 

 
Trực  

tuần 
SH 15p dưới cờ Trực Chuông 

Sáng 7/4 0 BNN và NVBV 

 

CÔNG TÁC TUẦN 
Thời gian T/H 

Người   

P/Tr 

I. TƯ TƯỞNG- NỀN NẾP:  

- SH chào cờ theo kế hoạch TPT 

Tiết chào cờ TPT 

ĐTN 

LĐT 

CĐ 

GVCN 

BNN 

- Ổn định nền nếp đầu HKII; GD học sinh thực hiện tốt nội qui 

trường lớp, thực hiện nghiêm túc ATGT, ANTT, giữ vệ sinh trường 

lớp, Phân công các lớp thu lượm túi, vật dụng, ống bằng chất nhựa 

Trong tuần 

- Tiếp tục GD cho HS về pháp luật và phòng chống các hành vi –

VPPL.   

- CB/GV/NV thực hiện nghiêm túc qui chế làm việc, mang thẻ khi 

tham gia công tác và giảng dạy, thực hiện QĐ 16/BGD&ĐT về quy 

định Đ
2
 nhà giáo. 

II. DẠY VÀ HỌC:   

- Tiếp tục thực hiện chương trình học kỳ II  Tuần 20 GVBM 

- Sáng thứ hai sau khi chào cờ và học 02 tiết, tiết 4+5 SHNGLL 

tiết 11+12 tháng 1+2 chủ điểm “ Mừng Đảng mừng Xuân” (K.6: 

Nam, V. Sương); (K.7: Ánh, K. Nhường) (K.8: N. Phương, B. 

Phượng) (K.9: L. Oanh)  

Tuần 20 thứ 

hai ngày 

18/01/2021 

GVBM 

phân 

công 

- Tăng cường bồi dưỡng đội HS giỏi cấp trường dự thi cấp huyện Từ ngày 18 

đến 

21/01/2021 

GVBM 

phân 

công 

- Thi HSG cấp huyện sáng thứ 7 ngày 23/01/2021 tại trường Nguyễn 

Thái Bình 

6g45p/23/01/2

021 

PHT 

- Sáng thứ 7 toàn trường nghỉ ( thi HSG cấp huyện), chuyển học 

buổi chiều vào lớp 12g45 phút 

12g45/23/01/2

021 

GVBM 

- Tăng cường dự giờ thăm lớp, tiếp tục TTSPGV (hoàn thành: 

16/3/2020) 

Hàng tuần  TT+GV 

- Thầy Khoa TT  phối hợp TPT Tiếp tục hướng dẫn HS viết thư UPU lần 

thứ 50 Chủ đề: Em hãy viết thư cho một người thân trong gia 

Hàng tuần  GV Văn  



đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch COVID-19 

Tiếng Anh: Write a letter to a family member about your experience 

of the COVID-19 

pademic thời gian hướng dẫn từ tuần 19 đến tuần 24 (có gởi thể lệ 

kế hoạch qua mail) 

Thầy Khoa TT  phân công GV Văn , Sử, Địa phối hợp TPTr thi sưu 

tập Tem Bưu chính năm 2021 với chủ để “Tuổi trẻ Việt Nam qua 

con tem bưu chính” (có gởi thể lệ kế hoạch qua mail) 

Giáo viên Văn, 

Sử, Địa, GDCD 

Thu bài 

nộp TPT: 

26/02/2021 

- CB/GV/NV tham gia Cuộc thi sáng kiến” Đổi mới, sáng tạo 

trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2020-2021 do Sở 

giáo dục và Đào tạo phát động theo CV 3170/SGDĐT-TCHC 

ngày 25/12/2021 ( có gởi mail toàn trường)  CB/GV/NV nào 

tham gia đọc công văn cho kỹ nộp trong tháng 03 cho LĐ chấm 

nộp lên cấp trên 

PHT Nộp 

PGD 

Tuần 20 

đến  

20/3/202

1 

 

- Cô N. Hoa phân công dạy học chủ đề STEM 01 chuyên đề học kỳ 

II 

GV tổ TN  

- SH tổ chuyên môn tuần 1 tháng 01+02/2021 ngoài phân công xây 

dựng chuyên đề 02/tổ, TTCM phân công sinh hoạt KNS: lập KH, 

phân công người thực hiện (dẫn C.Tr, nội dung, chụp ảnh, trật tự...) 

/thời gian thực hiện tuần 21 (tháng 01/2020). như sau:  

- Tổ TN Nội dung: Tổ TN/Nhóm: Sinh-CN-Tin: Phòng tránh đuối 

nước và Phòng tránh rượu bia, thuốc lá (K6); Nhóm Toán- Lý-Hóa: 

Phòng tránh ma túy và HIV/AIDS (K7);Tổ XH/Nhóm Sử-Địa-CD-

Anh: Phòng tránh TNTT và ứng phó với tình huống căng thẳng 

(K8); Nhóm Văn- MT-Nhạc-TD: Sức khỏe SSVTN và Ph/ tránh 

xâm hại tình dục trẻ em (K9).  

14g  ngày 

22/01/ 2021 

Thời gian: 

chiều thứ 

2/K6; chiều 

thứ 6/K7; 

chiều thứ 

4/K8; chiều 

thứ 3/K9. 

TTCM 

 GVBM 

- CB/GV đăng ký viết sáng kiến  viết và nộp vào: 11/3/2021 cho 

PHT  chấm nộp về PGD sáng kiến đạt loại A cấp trường. 

Nộp: 

11/3/2021 

PHT 

- Phân công dạy thay GV đi công tác chấm thi HSG (nếu có) 25/01/2021 LĐT 

III. CHỦ NHIỆM:   

 

GVCN  

- NHắc HS thứ hai tham gia HĐNGLL Tiết 4+5 thứ 

hai 18/01/2021 

 Nhắc Hs tiếp tục nộp BHYT đợt V Trong tuần 

- Khui heo đất hỗ trợ HS nghèo vào thứ 2 tuần 22 01/02/2021 

- Phát “ Hủ gạo tình thương” vào sáng thứ 2 tuần 21 (25/01) , 

GVCN dặn HS nộp gạo dứt điểm tuần 20 (sáng thứ sáu) cho cô 

Khoa 

25/01/2021 



- Điểm danh tháng 01,  K.Tra lại phần kết SĐB, ký sổ điểm HKI. Trong tuần 

- Tiếp tục nộp Ds Hs yếu kém các môn: Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn  

nộp PHT hạn cuối  

21/01/2021 

- Chỉnh trang, tưới nước bồn hoa, cây cảnh, chăm sóc cây, hoa trong 

lớp học. 

Hàng tuần  

- Nhắc Hs viết UPU, viết bài sưu tầm Tem... cộng điểm phong trào 

nếu lớp có Hs tham gia tốt 

TĐ Đợt III 

- Nộp danh sách đôi bạn cùng tiến HKII (Chú ý ghi HK-HL HKI 

nộp TPT) 

Trong tuần  

- Nhắc Hs tham gia thi HSG huyện đầy đủ (chiều 15g00 ngày 

22/01/2021 tập trung học nội quy, sáng thứ bảy 6g30 phút có mặt 

khai mạc và thi 

Trong tuần GVCN 

8+ 9 

- Học sinh toàn trường sáng thứ bảy nghỉ chuyển xuống học buổi 

chiều vào lớp 12g45 phút  

23/01/2021 GVCN  

IV. ĐOÀN THỂ: Hỗ trợ cho hoạt động của Đội. Trong tuần Nhanh 

- Tiếp tục phát động phong trào vườn hoa điểm tốt, tiết học tốt, tuần 

học tốt, tuần thực hiện tốt nội qui, đôi bạn cùng tiến. phong trào nuôi  

heo đất, hủ gạo tình thương, phát động kế hoạch nhỏ đợt 2  

Trong tuần 

Thứ 2tiết chào 

cờ 

TPT  

(Châu) 

- Phối hợp với BNN thường xuyên họp cờ đỏ chấn chỉnh, những sai 

phạm. 

Hàng ngày 

- Kiểm tra, nhắc nhở các lớp giữ gìn VSMT, chăm sóc bồn hoa, cây 

cảnh. 

Trong tuần H. Hạnh  

- Nhận, phân gạo  “Hủ gạo tình thương” hỗ trợ bạn nghèo vào tết 

Tân Sửu hết hạn tuần 20 

- Phát gạo học sinh nghèo, khó khăn sáng thứ hai tuần 21 

18-23/01/2021 

 

25/01/2021 

 B. Khoa 

- Tuyên truyền đuối nước, tai nạn thương tích, chỉnh trang vườn 

thuốc  nam. 

Trong tháng 

- Tiếp tục phân công chở HS thi HKPĐ (bóng bàn, cờ vua, điền kinh 

….)  

Trong tuần   Tuấn + 

Kha + 

Châu 

- Nhắc nhở CĐV thực hiện nghiêm túc nếp sống văn hóa nơi công 

sở. Trung thực, tận tâm và có trách nhiệm trong công việc. 

Trong tuần  CĐ –Mịn 

* BNN: Tăng cường kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm, phối hợp 

kiểm tra vệ sinh lớp học, cây cảnh của các lớp, nhắc nhỡ phân công 

Hàng ngày  BNN 



sử dụng và thu gom các vật dụng bằng nhựa 

*TV-TB-VT-KT: Thực hiện kế hoạch đề ra Trong tuần  Tổ VP 

- Theo dõi sĩ số học sinh, cùng với GVCN vận động Hs bỏ học ra 

lớp. 

Hàng  ngày Hóa 

V. Kiểm tra TX: giáo án trên One drive (hàng tuần), Kiểm tra 

THCT, SĐB, KHGD, học BDTX… có báo cáo bằng văn bản về LĐ  

trước khi họp HĐSP  

Trong tuần  TTCM, 

GV 

VI. Quản Lý:  Chỉ đạo các hoạt động Trong tuần LĐT 

         Hộ Hải, ngày 15/01/2021 

*Đánh giá kết quả :                                                             KT .HIỆU TRƯỞNG  

           P.   HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

                                                                                                      Nguyễn Trọng Thiện    
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