
KẾ HOẠCH TUẦN 7 

( Từ ngày: 17/10/2022- 22/10/2022) 

          Chủ điểm tháng 10 : “Chăm ngoan học giỏi ”   

 
Trực  

tuần 
Lao động Trực chuông 

Sáng 7/3  7/3 

Chiều 6/3  6/3 

 

CÔNG TÁC TUẦN T/gthực hiện N/phụ trách 

I. Tư tưởng- nền nếp: 

- Giáo dục HS ý thức học tốt qua câu: “Luyện mãi thành tài, miệt 

mài tất giỏi”. Trật tự trong giờ học, thường xuyên tương tác, nhận 

nhiệm vụ khi tham gia học, ứng xử tốt văn hóa học đường , chia 

sẻ cùng bạn khi gặp khó khăn. 

 

Trong  tuần  

LĐT, CĐ 

TPT, BNN 

GVCN 

TTCM 

NVTV + Y 

tế 

- Học sinh tìm hiểu ý nghĩa ngày 20/10. 

- Tuyên truyền bệnh sốt xuất huyết … trong CB/GV/NV/HS. Trên Zalo trường   

- GD hs thực hiện tốt ANTT, ATGT, đi xe đạp điện phải đội mũ 

BH. Hiện nay nhà trường chưa xây nhà xe HS nên HS đi xe đạp, 

xe điện phải khóa lại  

 

- GD HS ý thức giữ gìn cây xanh, vệ sinh môi trường, phát động 

phong trào xây dựng trường học “Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn”;  “Trường 

học thân thiện, học sinh tích cực”. 

Trong tuần  

II. Dạy và học: 

Học chương trình TKB tuần 7  

1/ Thời khóa biểu thứ hai sáng ngày 17/10/2022 học như sau:  

Tất cả lớp 6,7,8,9 đều học suất sáng 05 tiết cụ thể như sau:  

Tiết 1 chào cờ chỉ chào cờ nghi lễ, xét thi đua 30 phút; 30 phút  Lớp 8,9 

SHĐ theo chủ đề của Đội TNTP HCM (mỗi ngày 01 câu chuyện hay 

…..;) lớp 6,7 sinh hoạt dưới cờ hình thức trải nghiệm HN theo chủ điểm 

“Chăm ngoan học giỏi ”;  vào tiết 2: 8g00, Tiết 3 dạy tiếp tiết 2 TKB 

tuần 7, tiết 4 dạy học tiết 3 TKB tuần 7, Tiết 5 dạy luôn tiết 3 TKB tuần 

7 (thời gian thực hiện tiết 5 chỉ 30 phút đúng 11g15 tan trường (VD Cô 

V.Sương: T1: CC+ HN, T2 : Toán lớp 6/2, T3 Toán lớp 6/2; T4 Toán 

lớp 6/3, T5 Toán lớp 6/3; C. Hoàng: T1: CC+ HN, T2 : Nhạc lớp 7/2, 

T3 Nhạc lớp 7/2; T4:  Nhạc lớp 8/4, T5: Nhạc lớp 8/4) 

17/10/2022  



- Cô Tình thông báo gấp lên hệ thống QLGD cho phụ huynh biết 

- Giáo viên bộ môn tiếp tục hoàn thành kế hoạch giáo dục môn 

học, xây dựng lại kế hoạch kiểm tra theo đúng hướng dẫn văn bản  

tuần 7 lên Office 365  

Trong tuần GVBM + 

TTCM 

- Tiếp tục phân công giám khảo chấm GV thi GVDG cấp trường Trong tuần 02 TT 

- Thực hiện Bồi dưỡng học sinh giỏi chuẩn bị thi HS giỏi cấp 

huyện, tỉnh bằng hình thức (có kế hoạch và TKB gởi qua Zalo)  

Tuần 8 GVBM phân 

công 

- GV chuẩn bị ôn tập kiềm tra đề chung: tuần 9 kế hoạch gởi qua 

zalo  

Ôn tuần 8 kiểm 

tra tuần 9 

GVBM 

Sáng thứ bảy 7g30 phút ngày 22/10/2022 Hội nghị CBVC; Sau 

kết thúc hội nghị sinh hoạt Công đoàn trường kỷ niệm ngày 

20/10  

Buổi sáng 

22/10/2022 

Tất cả toàn 

thể Viên 

chức, CĐV  

Họp HĐKT thành phần  theo QĐ ( Có gởi qua Zalo NTB) Sau khi Đại hội 

Liên Đội 

Thành phần 

theo QĐ Số 

114/QĐ-NTB 

III. Phổ cập, Giáo vụ 

- Hoàn thành cập nhật phần mềm sổ theo dõi PC, các biểu mẫu, Để 

chuẩn bị cho công tác kiểm tra, công nhận chuẩn phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ năm 2022 theo CV 2491/SGD-NVDH (Điều tra, cập 

nhật đối tượng từ 0 đến 60 tuổi đảm bảo không bỏ sót đối 

tượng đang cư trú trên địa bàn quản lý và cập nhật đầy đủ thông tin 

trên hệ thống quản lý dữ liệu PCGD, XMC 

(https://elibot.esoft.edu.vn). Thời điểm kết thúc cập nhật là ngày 

30/11/2022. 

 Trong tuần   Hóa  

IV. Chủ nhiệm:  

- Tiếp tục vận động HS, PH  nộp BHYT, BHTT, các loại quỹ  Trong tuần GVCN 

- Tham gia cùng với lớp Đại hội Liên Đội 14g 00 ngày 

17/10/2022 

- Nhắc mỗi Hs có mang điện thoại muốn sử dụng phải xin phép  

giáo viên đang đứng lớp, GVCN chủ trì SH…. 

Trong tuần 

- Thường xuyên kiểm tra Hs nhất là phẩm chất, tệ nạn, nhắc Hs 

luôn tham gia hoạt động học khi giáo viên giao nhiệm vụ trong quá 

trình dạy học để có điểm thường xuyên, nhắc Hs thực hiện nghiêm 

túc nội qui của trường lớp nhất là các tiêu chí thi đua bên Đội  

Trong tuần 



- Tăng cường phối hợp với GVBM, TPT, BNN theo dõi HS vắng 

học, Hs hạn chế về năng lực và phẩm chất để nhận xét trên hệ 

thống QLGD (nếu có)   

Trong tuần 

- Dặn dò tiết CC,SHL hoặc nhắn  Zalo lớp… như sau: thứ hai 

học 05 tiết ( PH đưa đón biết); Ngày thứ bảy HS nghỉ (trường 

tổ chức HNCBVC và SH ngày 20/10  

Ngày thứ bảy sẽ học sáng chiều ngày thứ hai 24/10/2022 tuần 

8; Tuần 9: 6,7,8,9 học sáng kiểm tra GK  đề chung sáng, chiều 

(sẽ có kế hoạch sau ) 

Trong tuần GVCN + 

GVBM + 

Tình  

V. Các bộ phận văn phòng, Đoàn thể : 

- Đại hội Liên Đội  14g 00 ngày 

17/10/2022 

Châu + GVCN 

+  

V. Khoa, Kha 

- Phát động trang trí lớp học chào mừng ngày 15/10. Châu, Thuận  xây 

dựng kế hoạch (nội dung, tiêu chuẩn,biểu điểm→ thông báo cho GVCN 

và HS  

Chấm 14 g 

24/10 (tuần 8) 

BNN,TPT, 

TVHS. 

- Phát thanh tuyên truyền dịch bệnh nhất là “bệnh sốt xuất huyết”,  

phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước tại phòng Đội 

Trong tuần Y tế 

- Bí thư đoàn hỗ trợ cho tổng  phụ trách đại hội liên đội  Chiều thứ hai Tình 

- Tổ VP, TVTLHS, YT-CTĐ , TDTT, VN… hoạt động theo kế 

hoạch.  

Trong tuần Đoàn thể 

- Kiểm tra sư phạm giáo viên theo quyết định   Trong tuần  Thành phần 

theo quyết 

định   

- - Ban chấp hành công đoàn và LĐ trường chuẩn bị nội dung tổ 

chức HNCBVC; Ban chấp hành công đoàn chuẩn bị nội dung sinh  

hoạt 20/10 

Buổi sáng 

22/10/2022 

PBT + LĐ + 

BCHCĐ+ 

TTrND  

VI. Quản lý:   

- Phối hợp CTCĐ tổ chức HNCBVC và sinh hoạt 20/10 Trong tuần LĐ + CTCĐ 

- Chỉ đạo các hoạt động. Trong tuần LĐT 

- Họp đột xuất (nếu có)  Trong tuần 

Các công tác khác có báo qua zalo NTB thông báo  Trong tuần 



 

*  Đánh giá kết quả :                                                         Hộ Hải, ngày 14 tháng 10 năm 2022 

                                                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG 

            PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

           

                   

 

    Nguyễn Trọng Thiện 

 

 


