
KẾ HOẠCH TUẦN  25 

Từ ngày: 13/3- 18/03/2023 

Chủ điểm:  Tiến bước lên Đoàn 

 
Trực  

tuần 
Lao động Trực chuông 

Sáng 8/1  8/1 

Chiều 9/1  9/1 

 

                                                  CÔNG TÁC TUẦN T/g thực 

hiện 

Người/P

Tr 

I. Tư tưởng - nền nếp:    

Trong tuần 

LĐT 

CĐ 

TPT,ĐT

N 

GVCN 

TVHĐ 

 BNN 

GV/HS tiếp tục thi đua lập nhiều thành tích chào mừng 8/3 và 92 năm thành lập Đoàn 

TNCSHCM. 

- Kỷ niệm ngày nước thế giới: 22/3/ 2023, chủ đề gắn liền của ngày 

nước Thế giới chính là “Accelerating change” - Thúc đẩy sự thay 

đổi, với mục tiêu khuyến khích con người thay đổi từ những hành 

động nhỏ trong cách sử dụng, tiêu thụ cũng như quản lý nguồn nước 

nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng về nước trên toàn thế giới. 

- Không để xe ngoài sân trường các tiết học chính khóa  

-Thực hiện nghiêm túc nội qui trường lớp, ATGT, ANTT,  sử dụng 

điện thoại trong tiết học phải được  giáo viên cho phép , có ý thức 

bảo vệ giữ gìn của công, giữ gìn vệ sinh trường lớp, hạn chế không 

sử dụng các vật dụng đồ nhựa vứt bửa bãi, giữ gìn vệ sinh chung khi 

vào WC; Không đem vật nhọn , dao … khi đến trường 

- CB/GV/NV thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc. Nêu cao tinh 

thần trách nhiệm, giữ gìn nhân cách nhà giáo. Đi làm việc đúng giờ, 

mang thẻ khi tham gia công tác & giảng dạy, đeo khẩu trang . ( có 

Sở nội vụ phối hợp phòng nội vụ thanh kiểm tra đột xuất ) 

II. Dạy và học:    

Thực hiện TKB tuần 25 (tuần thứ 7 kỳ II)   

Chú ý : Lý do chiều thứ sáu ngày 17/03/20222 trường có tổ chức 

Đại hội công đoàn cơ sở (vào lúc 14g00 ). Nên các khối lớp 7,8 

chuyển lên học buổi sáng (vào lớp 6g45 phút) ; Thể dục, nhạc ; 

Tin  lớp 6/1, 6/2 chuyển học chiều thứ năm. (Phòng học sáng thứ 

sáu lãnh đạo sẽ gởi qua zalo sau) 

  

Kiểm tra đề chung chiều thứ hai vào lúc 13g30 phút: K.6: Lý; K.7: 

GDCD; K.8: GDCD, Địa;  

  

-  GV coi kiểm tra như sau: K. Oanh; Ánh; Nhường; N. Phương; X. 

Mai; Ngọc Hoa; K. Tuyền; V. Khoa (K.Hạnh); Thu Minh; Hòa; 

Mịn; Lành 

13g30 phút 

13/3/23 

 



 CB/GV/NV viết Sáng kiến “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng 

dạy và học tập” năm học 2022-2023, theo CV: 3279 / SGDĐT-

TCHC ngày 21/12/2022 nộp hạn cuối: trước ngày 24/3/2023). 

Trong tuần PHT 

- GVBM Phụ đạo HS từ K6- K9 theo kế hoạch.  Trong tuần PHT 

- Tăng cường điểm danh Hs trong tiết học, xử lý Hs vi phạm trong 

tiết dạy. 

Hàng tuần GVBM 

- Tăng cường dự giờ thăm lớp, sử dụng ĐDDD, TBDH, KTTX, 

chấm bài vào điểm. tăng cường  KTrTX bằng mọi hình thức, đa 

dạng hình thức kiểm tra….., chấm SP vào điểm, nhận xét…….. 

Trong tháng GVBM 

- HS chuẩn bị tốt bài vở trước khi đến trường tăng cường kiểm tra 

thường xuyên theo thông tư 26 sửa đổi và thông tư 22 của lớp 6,7 

Hàng ngày GVBM 

HS chuẩn bị tốt bài vở trước khi đến trường ôn tập tốt kiểm tra 

theo kế hoạch (tuần 26 có Kiểm tra giữa kỳ: K.6: Văn; K.7: CN, 

Sinh; K.8: Anh; K.9: Sinh, Sử) 

Thứ hai : 

20/3/2023 

GVBM  

- Kiểm tra thường xuyên phải thông báo điểm cho HS ở tất cả các 

bộ môn. 

Trong tuần  

Hàng ngày 

GVBM 

-Tăng cường kiểm tra lại THCT, Sổ đầu bài…; Trong tuần  Hóa 

- Kiểm tra sư phạm nhà giáo theo kế hoạch hạn cuối nộp cho PHT: 

02/4/2023 

Trong tuần TTCM 

- Sau khi coi kiểm tra xong thời gian còn lại họp tổ chuyên môn 

theo định kỳ lần 1 trong  tháng (Theo kế hoạch tháng/năm của tổ 

trưởng 

Sau 15g00 TT 

GVBM 

III. Chủ nhiệm:    

 

 

GVCN 

Nhắc HS tham gia tổng dợt văn nghệ như sau : Do sáng thứ bảy 

ngày 11/3/2023 đội bóng chuyền Nữ tham gia thi đấu nên Tổng 

dợt văn nghệ sẽ tổ chức chiều thứ bảy , ban tổ chức có mặt 

trước 2g00 để lo âm thanh .......; Phần âm thanh nội dung hát 

phụ trách thầy Đăng , phần múa cô Tình , ban giám khảo có 

trong kế hoạch tuần 24 .  

14g ngày  

11/3/2023 

Nhờ các thầy cô gvbm có HS đi thi hsg cấp tỉnh và GVCN thông 

báo cho các em là khỏi đi học nội quy và khai mạc . Nội quy giống 

nhu thi cấp huyện. Vậy chúng ta dặn các em sáng chủ nhật ngày 

12/3 trước 7g00.  

 

- Nhắc HS thực hiện tốt nội qui trường lớp, ATGT, ANTT, không 

ăn quà trong lớp, giữ vệ sinh môi trường, không vứt rác bừa bãi, 

chăm sóc bồn hoa, cây cảnh… 

Hàng tuần 

- Nhắc HS nộp các khoản tiền còn lại của HKI & HKII; chuyên cần 

trong học tập, không bỏ học giữa chừng;  

Trong tháng 

- Nhắc HS hoàn thành tờ khai phương tiện giao thông của gia đình 

có chữ ký người đại diện hộ gia đình nộp vào sáng thứ hai ngày 

13/33/2023 

 

Nhắc HS đi kiểm tra đề chung đúng giờ và làm bài đúng môn  Thứ hai   



IV. Đoàn thể:  Trong tháng  

1. Công đoàn: Tham gia các cuộc thi do cấp trên, nhà trường phát 

động. Ban chấp hành công đoàn chuẩn bị nội dung chương trình Đại 

hội công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 vào lúc 14g00 ngày 17/3/2023 

( Công đoàn viên nào không tham gia xem như chống lại chủ trương 

của nhà nước sẽ đưa vào tiêu chí thi đua) 

 Mịn 

2. Đội: Tăng cường kiểm tra sĩ số, nền nếp, nhắc nhở Hs giữ vệ sinh 

trường lớp. Nhất là việc theo dõi HS thực hiện đeo khẩu trang, 

ANTT trong lớp, vệ sinh công cộng, thả rác bừa bãi  ….. 

Thường xuyên họp cờ đỏ chấn chỉnh những thiếu sót;  

Trong tuần 

 

 

TPT 

 

Châu,  

*Đoàn TN: Đoàn TNCSHCM; Hoàn thành   tổ chức học lớp Nhận 

thức về Đoàn báo cáo cho xã đoàn và chi bộ  

Trong tháng Tình  

*BNN: Họp ban ATTT trường học, kiểm tra tác phong Hs, kiểm tra 

SH 15p đầu giờ ... 

Trong tuần BNN- 

Khoa 

- Xử lý kịp thời những học sinh vi phạm nội qui nền nếp, vi phạm 

ATGT, ANTT, nghịch phá chơi các vật dễ gây thương tích , tranh 

tường... 

Hàng ngày  TPT, 

BNN 

* Lao động: - Kiểm tra các lớp chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, cây 

trồng; chăm sóc cây cảnh trong lớp, vệ sinh môi trường. Tưới cây 

trước cổng trường 

Hàng ngày Hạnh 

*CTĐ-YT: Khám bệnh phát thuốc cho GV-HS khi có nhu cầu. 

Kiểm tra, nhắc nhở HS điều trị bệnh sau khi có kết quả KCBBĐ. 

Tiếp tục tuyên truyền VSCN, tai nạn thương tích, đuối nước…kiểm 

tra VS sáng thứ hai các lớp, tuân thủ với ban nề nếp do thân nhiệt 

trước cổng , và kiểm soát chặt phòng chống  dịch khẩu hiệu 5K  

Mua thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn tay, dung 

dịch tẩy rửa, que tét lúc nào cũng phải sẵn và đủ cho từng lớp, kiểm 

tra căn tin ngừng hoạt động  

Hàng tuần B.Khoa 

 

* Công đoàn: Tham gia  và tập luyện, bóng chuyền nam, nữ  Hàng tuần Mịn, 

Kha 

* Văn thể: -  Tổng dợt chiều thứ bảy ngày 11/3/2023 . Công diễn 

tối 24/3/2023. Tham gia HKPĐ các môn còn lại   

 

Trong tuần Tuấn 

Hoàng 

*Văn phòng: Thực hiện theo kế hoạch tháng 3/2023. Vệ sinh phòng 

kho, phòng TNTH, thư viện...Rà soát hồ sơ chuyển trường, theo dõi 

các tiết TNTH, giới thiệu sách báo mới, cập nhật, kiểm tra tài chính, 

tài sản, TBDH....; lập hồ sơ mua sách tuyển 10 

Trong tuần -Tổ VP 

VI.Quản Lý: Chỉ đạo các hoạt động; Ra quyết định kiểm tra NBTH 

các cuộc còn lại  

Trong tuần  LĐT 

- Rà soát lại toàn bộ hồ sơ quản lý của LĐT,  chuẩn bị đón đoàn 

kiểm tra  

Trong tuần  LĐT 

Cập  nhật thông tin thong báo zalo hàng ngày  Trong tuần  LĐT 

       



*Đánh giá kết quả :         
         Hộ Hải, ngày 9/03/2023 

                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG  

          PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

                                                                  Nguyễn Trọng Thiện    
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


