
KẾ HOẠCH TUẦN 3 
(Từ ngày: 19/9-24/9/2022) 

Chủ điểm: “Truyền thống nhà trường” 

 Trực  

tuần 

Lao động Trực chuông 

Sáng 8/3  8/3 

Chiều 9/3  9/3 

 

CÔNG TÁC TUẦN 
T/gian 

thực hiện 

Người 

P/tr 

I. Tư tưởng- nền nếp:  

LĐT 

TPT 

GVCN 

 

- Tuyên truyền và hưởng ứng thực hiện “Tháng ATGT” ứng xử tốt  “Văn 

hóa giao thông”. Nhất là công tác tiêm văc xin phòng chống dịch COVID 

19 đang diễn biến phức tạp   

Trong tuần  

- Thực hiện tốt nội quy trường lớp, trật tự trong buổi học, tiết học 

trong các phòng bộ môn (chú ý khâu VS lớp) nhất là  tác phong trang 

phục, phát biểu ý kiến, tương tác GV và HS đúng mẫu mực sư phạm 

và tuân thủ nghiêm văn bản “ứng xử văn hóa trong trường học”   

Trong tuần  

II. Dạy và học:  

Học TKB mới tuần 3 (thay đổi ngày thứ hai)  

Lưu ý Thứ Hai: tất cả lớp 6,7,8,9 đều học suất sáng: Tiết chào cờ chỉ chào 

cờ nghi lễ 10 phút; nhận xét thi đua 5 phút; thời gian còn lại 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 “Xây dựng 

truyền thống nhà trường” với nội dung “Tìm hiểu truyền thống nhà 

trường: (theo trang 16 bảng 3 SGV HĐTNHN) TPPCtr (tiết 7), lớp 7 

sinh hoạt dưới cờ hình thức trải nghiệm theo chủ điểm “Xây dựng truyền 

thống nhà trường” với nội dung “Tìm hiểu truyền thống nhà trường: 

(theo trang 16  đến trang 20 bảng 3 SGV HĐTNHN địa chỉ 

http://www.nxbgd.vn/) TPPCtr (tiết 7)   

Tiết SHL 6,7 chỉ thực hiện công việc hành chánh 15 phút rồi thực hiện 

hình thức trải nghiệm HN theo bảng 4 trang 23 (Tiết PPCTr 9) ; tiết có 

trong TKB phân công chuyên môn thì dạy học theo chủ đề 1 trong SGK 

lựa chọn nhà xuất bản (Tiết PPCTr 8) 

  

Tăng cường sử dụng thiết bị và đồ dung dạy học; yêu cầu các GV 

đang dạy lớp 6,7 sử dụng thiết bị và cố gắng sắp xếp vào dạy 

trong phòng học bộ môn  

  

- GVBM tiếp tục xây dựng  “kế hoạch dạy học” (PPCTr) năm học 

2022-2023, TT tổng hợp gởi lên PHT phê duyệt tổng hợp gởi về 

PGD (chú ý nội dung giảm tải Công văn giảm tải số 3280/BGDĐT-

GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội 

dung dạy học cấp trung học cơ sở,trung học phổ thông (lớp 8.9); đúng 

theo mẫu gởi tuần 1) 

Hạn chót ngày 

22/9/2022 

GVCN + 

GVBM  

 

 

http://www.nxbgd.vn/


II. HỌP TỔ CHUYÊN MÔN : 14g00 ngày 19/9/2022   

- TT chủ trì họp tổ CM (Tất cả GV phải có mặt họp tổ)  

Nội dung triển khai:  

1. Hướng dẫn tổ chức dạy học Hoạt động trải nghiệm - 

Hướng nghiệp theo Chương trình GDPT 2018” (có gởi File 

cho TT) 

2. TẬP HUẤN PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO DỤC PHÂN 

HỆ: QUẢN LÝ KHỐI TRƯỜNG TRUNG HỌC (có gửi 

File cho TT) 

3. Phân công GV thực hiện chuyên đề trong từng học  kỳ 

4. Phân công GV thực hiện tiết dạy để GV dự giờ đánh giá trao 

đổi, rút kinh nghiệm theo NCBH (có thể hiện trong biên bản 

SH tổ) theo quy định họp tổ CM 2 lần trong tháng 

5. Triển khai kế hoạch tổ ( có sự tham gia của thành viên trong tổ 

góp ý (có gởi mẫu tuần 1)  

6. Cho GV thảo luận theo nhóm bộ môn xây dựng “kế hoạch dạy 

học”; nhất là các môn học lớp 6,7 (thảo luận theo NCBH có 

biên bản)  

7. Báo cáo việc thực hiện hướng dẫn HS tham gia các cuộc thi … 

8. Chú ý các con điểm thường xuyên theo thông tư 22 

9. Vào cột điểm các môn KHTN, KHXH; Môn năng khiếu cô 

Tình có phân quyền trong QLGD ( GVBM liên hệ Tình) 

10. Một số nội dung khác P HT triển khai ……  

11. Mời các đảng viên ở lại họp chi bộ  

 

14g00 ngày 

19/9/2022 

 

- GVBM+GVCN hoàn chỉnh hồ sơ lên Ofice 365 LĐT + HV kiểm 

tra vào đầu tuần 4 để chuẩn bị họp hội đồng sư phạm 

Trong tuần PHT+ 

HV 

- 02 tổ trưởng chuyên môn, các trưởng ban đoàn thể XD kế hoach , 

chuẩn bị báo cáo để lãnh đạo thống nhất chương trình họp HĐ SP dự 

kiến ngày chiều 03/10/2022 

14g00 phút 

ngày 

03/10/2022 

TT + 

P.HTP.Tr 

* Phổ cập: Cùng với GVCN, Đoàn thể, BĐDCMHS’ BQLthôn vận 

động Hs ra lớp . Chốt lại sĩ số học sinh theo mẫu gửi về PGD, cập 

nhật phần mềm P/C  

Trong tuần Hóa + 

các thành 

phần 

phân 

công  

III.Chủ nhiệm:  

- Nhắc HS học sinh học ngày thứ hai tất cả vào buổi sáng và công 

việc thực hiện trong tiết chào cờ , SHL, các cuộc thi … 

Lớp 7,8 ngày thứ 3,4,5,6,7 học buổi chiều bình thường   

Phân các lớp buổi chiều lên học sáng thứ hai như sau:  

P.9 : 8/1; P.10 8/3; P.11: 8/4-7/2; P.12: 7/1-8/2; P.HT: 7/3-7/4; P. T. 

Anh 7/4-7/3; P. MT: 8/2-7/1; P. Nhạc 7/2-8/4.  

Thứ hai sáng 

ngày 

19/9/2022 

GVCN + 

HS 



- Hoàn thành SCN, kiểm tra lại thông tin HS trong  QLGD  …. -  

PHT kiểm tra vào tuần 6 

Trong tuần GVCN 

- Các lớp điền chỉ tiêu đăng ký thi đua vào bảng đăng ký thi đua của 

lớp 

Thứ bảy ngày 

24/9/2021 

GVCN 

- Hoàn thành danh sách lớp (cập nhật thông tin lý lịch và tên HS 

trong hệ thống QLGD căn cứ vào giấy khai sinh)  

Trong tuần GVCN 

- Cho Học sinh đăng ký  bồi dưỡng HSG cấp trường 

- Đăng ký dự thi Các cuộc thi IOE; Em yêu lịch sử , Viết văn ….. 

Trong tuần  GVCN 9 

- Nhắc Hs đóng BHYT, BHTN.  Trong tuần  GVCN 

IV. Đoàn thể:    

- Phối hợp GVCN, Tổng PT tuyên truyền Luật giao thông; quy định 

về An toàn giao thông, nâng cao chấp hành pháp luật nhà nước trong 

CB/GV/NV  

Thứ hai 

 

 

- Trưởng ban phụ trách lao động lên kề hoạch phân công theo dõi 

kiểm tra các lớp tưới nước các bồn hoa đã phân công có báo cáo với 

lãnh đạo  

Trong tuần  H.Hạnh 

+ GVCN 

- Lên kế hoạch, thang điểm, thành lập ban chấm kiểm tra trang trí lớp 

học, VS lớp học  

Trong tuần  TPT + 

Quỳnh  

- Kiểm tra, báo cáo cho PHTPTr số HS khuyết tật miễn học TD 8,9.  Trong tuần  Tuấn 

- TTND, Công đoàn, TVTLHS, BNN, LĐ, TD, VN, Đoàn, Đội, 

YTHĐ, CTĐ, TCM lên kế hoạch hoạt động năm/ tháng/tuần/ năm 

học 2022-2023. 

Trong tuần  Đ. thể  

Tổ CM 

- Cho CB/GV/NV ký cam kết thực hiện tốt KHHGD, PCTN, 

DTHT… 

Trong tuần C.Đoàn 

V. Quản lý:   

- Chỉ đạo các hoạt động. Trong tuần  LĐT 

- - Chỉ đạo văn phòng xây dựng các kế hoạch HT   

- Chỉ đạo văn phòng báo cáo, các hồ sơ liên quan về PGD   

- Báo cáo về việc thực hiện an toàn giao thông về công tác dạy học  Trong tuần  LĐT 

- Thông tin liên tục hàng giờ LĐ sẽ gởi qua Zalo và mail    

- Mời các Đảng viên họp chi bộ chiều thứ hai ngày 19/9/2022  

sau khi họp tổ CM xong (dự kiến 16g00 )  

Thứ Hai Bí thư 

chủ trì  

  

*  Đánh giá kết quả :                                            Hộ Hải, ngày 15  tháng 9 năm 2022 

                                                                                          KT. HIỆU TRƯỞNG 

                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

      

 

                                                                                            Nguyễn Trọng Thiện 



 

 

 


