
KẾ HOẠCH TUẦN 17 

(Từ ngày: 26/12/2022  đến  31/12/2022) 

Chủ điểm: “Uống nước nhớ nguồn ” 

   (Tuần kiểm tra cuối HKI- HS không tham gia trực tuần, không lao động phạt, nghỉ học BD) 

                                        CÔNG TÁC TUẦN Thời gian  Người 

PTr 

I.Tư tưởng - nền nếp:   

 

Trong tuần 

LĐT, 

CĐ 

TPT,ĐT

N 

YT, 

BNN 

GVCN 

GVBM 

- GDHS tính trung thực thật thà, thực hiện mùa kiểm tra nghiêm túc.  

- Có ý thức tự giác về trách nhiệm bổn phận của mình.   

-Giáo dục cho HS ý thức giữ gìn cây xanh, thực hiện tốt trường học 

Xanh-Sạch-Đẹp- An toàn  

- CB/GV/NV thực hiện nghiêm túc qui chế làm việc, chấp hành tốt 

qui định của ngành, đảm bảo ngày giờ công, coi thi nghiêm túc. 

II. Dạy học:   

- Kiểm tra cuối kỳ HKI (theo lịch thi) phát đề thi cho HS xen kẽ đúng 

mã đề, ngồi theo số báo danh, dặn cách làm bài trắc nghiệm và  tự 

luận các môn có TN và TL 

- GV/HS có mặt 7g00 để coi kiểm tra HKI theo thời gian qui định 

của trường. 

Thứ  2  

đến thứ 5 

(26-29/12) 

LĐT 

GVBM 

- Kiểm tra cuối  HKI từ thứ 2 đến thứ 5. GVBM lên KH giảng dạy chỉ 

ghi lịch thi học kỳ tiết thi của phân môn mình đảm nhiệm và lịch 

công tác ghi ngày coi thi. ( HS thứ 6,7 nghỉ); GV họp HĐSP thứ sáu  

Trong tuần  GVBM 

- GVBM chấm bài kiểm tra cuối kỳ  HKI, vào điểm vào hệ thống 

QLGD hạn chót 14g 00 ngày 03/01/2023); ,GVCN xếp loại hạnh 

kiểm nhận xét sổ liên lạc trong hệ thống QLGD hạn chót 17g00 ngày 

04/01/2023; PHT, Ban quản lý kiểm tra điểm, xếp loại, nhận xét 

Phiếu liên lạc trên QLGD  8g00 ngày 05/01/2023 (GV có gì không rõ 

gặp cô tình) 

14g00 ngày  

04/01/2023 

GVBM 

 - PHT kiểm tra, thực hiện theo các biểu mẫu gửi PGD: 06/01/2023 06/01/2023 GVBM 

III. Chủ nhiệm:    

GVCN 

  

Nhắc CBL chép TKB tuần 18 cho HS  Thứ năm 

ngày 

29/12/2022 

- Xếp hạnh kiểm HS tiết SHL tạm thời vào ngày 24/12/2022 (Thứ 

bảy ). Điều chỉnh lại nếu có vào sáng thứ năm ngày 29/12/2022 (lý 

Thứ Bảy, 



do vi phạm thi cử)  thứ Năm 

- Nộp bảng xếp loại HK cho BNN/TPT có chữ ký của tất cả GVBM: 

hạn chót vào 10g00 ngày 02/01/2023. BNN hoàn thành 17g00 ngày 

02/01/2023 

ngày 

02/01/2023 

- Nhắc Hs ôn tập tốt để kiểm tra cuối kỳ  HKI đạt kết quản (hệ số 03) 

.Thực hiện mùa thi nghiêm túc. 

Trong tuần  

- Nhắc nhở HS thực hiện nghiêm túc tác phong trước khi vào phòng 

kiểm tra  

Hàng ngày  

- GVCN nhận bảng xếp hạnh kiểm từ BNN 8g00 ngày 05/01/2023 

vào EDU, nhận xét P liên lạc hạn chót 17g00 ngày 05/01/2023 

8g00 ngày 

05/01/2023  

IV. Đoàn thể:    

- Họp BNN xếp hạnh kiểm HKI 14g00 ngày 04/01/2023, chuyển kết 

quả cho GVCN 8g00 ngày 05/01/2023  

14g00 ngày 

04/01/2023 

BNN 

- Tăng cường kiểm tra nền nếp, giờ giấc, tác phong học sinh trong 

tuần thi  

Hàng ngày  BNN 

V.Quản lý: Chỉ đạo các hoạt động. Trong tuần  LĐT 

- Chỉ đạo thi HKI; thông báo các biểu mẫu đến GVCN, GVBM Trong tuần  VP, PHT 

- Ra quyết định kiểm tra nội bộ trường học tuần18-19 ( Kiểm tra tài 

chính năm 2022) 

Trong tuần PHT 

*Thông báo:  

 + Tuần thi HK không chào cờ đầu tuần. (HS nghỉ thứ 6,7) 

1. Học Sinh: 

 + Học sinh làm bài trên tờ đề thi (nếu thiếu làm thêm trên tờ giấy vở HS). 

 + HS quay cóp trong thi học kỳ hạnh kiểm xếp loại yếu. Bài thi bị trừ 1/3 số điểm  GV coi 

thi lập biên bản nếu HS vi phạm quy chế thi.            

 2. Giáo viên:  

- GV coi thi nghiêm túc đúng giờ: Sáng: 6g45p mở đề, 7g phát đề tại phòng thi, 7g10p tính giờ 

làm bài.  

- GV coi thi không làm việc riêng (không mang theo giỏ xách, không chấm bài kiểm tra, không 

sử dụng điện thoại, không làm việc riêng trên lớp).  

- LĐT không giải quyết bất cứ trường hợp nào xin nghỉ coi thi, nếu nhờ người khác coi hộ phải 

báo cho LĐT biết.                                        

- GV không tự tiện thay đổi lịch coi thi khi chưa có ý kiến của LĐT.  

- Thu trắc nghiệm: bài làm 45P – thu TN: 15P,  bài 90P- thu TN: 20p. 



- GV phát đề theo mả đề ngồi theo phòng/ số BD. Nhắc HS làm phần trắc nghiệm  trên bài 

kiểm tra cuối kỳ phần tự luận có giấy riêng và nhớ ghi họ và tên, lớp, SBD, môn thi tờ làm bài 

tự luận, GV coi thi nhớ cố gắng ghim 02 tờ TN và bài làm TL, phân theo lớp,  đúng thời gian 

GV thu bài. 

LƯU Ý:  GV thu bài phân theo lớp bấm cả 2 bài TL và TN trước khi nộp cho giám thi hội 

đồng. Hết giờ mới thu bài- GV Không cho Hs ra sớm. (BNN Khoa, Kha, Châu sẽ theo dõi trừ 

điểm thi đua).          

 Mỗi buổi coi thi có 01 GT do CT P/C làm giám thị HĐ ( kiểm tra phát đề, trực trống, thu bài 

...); Riêng ngày thứ hai không có GT  

 

*  Đánh giá kết quả :                                                       Hộ Hải, ngày ngày 25 tháng 12  năm 2022 

                                                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG 

            PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

  

                                                                                                       

               Nguyễn Trọng Thiện 

 

 


