
KẾ HOẠCH TUẦN 9  

(Từ ngày:31/10/2022 – 05/11/2022) 

Chủ điểm tháng 11 : “Tôn sư trọng đạo ” 
 

 
Trực  

tuần 
Lao động Trực chuông 

Sáng 8/1  8/1 

Chiều 9/1  9/1 

 

CÔNG TÁC TUẦN 

Thời gian 

thực hiện 

Người 

phụ trách 

I. Tư tưởng- nền nếp: 

- GV/HS thi đua lập thành tích kỷ niệm 40 năm ngày: 20/11 Trong 

tháng 

LĐT, CĐ 

TTCM 

GVCN,  

TPT 

Đ. Thể  

 

 

 

 

 

- Giáo dục học sinh lòng biết ơn đối với Thầy cô giáo qua các câu ca 

dao:  

1. “Trọng thầy mới được làm thầy, Không thầy đố mày làm nên”. 

2. "Học hành vất vả kết quả ngọt bùi" 

Trong tuần  

- Giáo dục HS ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học (không vứt rác bừa bãi 

trong hộc bàn, lớp học và trên sân trường). tính trung thực, chuyên 

cần, sáng tạo trong học tập. 

Hàng tuần  

- Thực hiện tốt ANTT, ATGT, đi xe đạp điện phải đội mũ BH. Hàng ngày 

- XD trong GV lòng yêu nghề mến trẻ, gắn bó với trường lớp, chống 

các hiện tượng tiêu cực, tôn trọng nhân cách Hs, thực hiện nghiêm 

túc qui chế làm việc. 

Trong 

tháng 

- Tiếp tục hưởng ứng tham gia triển khai đẩy mạnh các hoạt động 

thực hiện “Ngày thứ bảy xanh”,  theo CV Công văn số  -CV/HĐĐ,  

Trong 

tháng 

 

- GV/NV thực hiện nghiêm túc QĐ 129/TTg về nếp sống văn hóa 

nơi công sở và QĐ 16/BGDĐT quy định về đạo đức nhà giáo. Giữ 

gìn phẩm chất đạo đức, nhân cách nhà giáo, tác phong sư phạm. 

Mang thẻ khi tham gia công tác và giảng dạy.  

Trong 

tháng 

 

- Hiện nay dịch bênh sốt xuất huyết đang bùng nổ, GV/NV/HS  

phòng ngừa và tuyên truyền bệnh sốt xuất huyết … gia đình và 

người thân để phòng chống  

Trong tuần Khoa  

II. Dạy và học:   

Thời khóa biểu thứ hai học như sau:  31/10/2022  



+ Ngày thứ Hai (31/10/2022) tất cả HS khối 6,7,8,9 học buổi sáng  

(học xong tiết 3 học sinh ngồi tại chỗ) 

- Sáng: Tiết 4,5 kiểm tra đề chung K. 6: Lý, GDCD; K.7:CN, 

GDCD;  K.8: Lý , Địa; K9: Sử, GDCD. 

* Phân công phòng các lớp kiểm tra như sau:  

@ Khối 6,9 tại phòng học. 

@ Khối 7,8: P.9: 8/1; P.10: 8/3; P.11: 7/2; P.12: 8/2; P.HT: 7/4; 

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

Giáo viên coi kiểm tra sáng: K.Oanh, Ánh, Nhường; V. Sương; 

Thuận; Nhanh; N. Phương ; Mai; Hóa; N. Hoa; L.Oanh; Khoa; H. 

Hạnh ; B. Phượng; Kha; Châu. 

- Chiều: 13g30 vào tiết kiểm tra đầu tiên (GV/HS đi sớm hơn 13g30 

phút) gồm các môn: K. 6: Địa -Sử ; K.7: Văn; K.8: Văn ; k9 Toán;      

Giáo viên coi kiểm tra Chiều : K. Oanh; Nam; Ánh; Thuận; Mai; 

Hóa; N. Hoa; Khoa; Minh; Hòa; K. Hạnh ; Tuấn ; Kha ; D.Sương ; 

Mịn ; Lành 

- 15g00 sinh hoạt tổ chuyên môn theo Nguyên cứu bài học  

- 16g30 phút chấm trang trí lớp (theo kế hoạch gởi zalo)  

- 15 g00 Thầy Tuấn cho thi hội thao TDTT cấp trường các môn …..( 

theo Kế hoạch   

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

chở đón HS .  

* Lưu ý: tiết HĐTN ngày thứ hai và thứ Bảy thực hiện chủ điểm 

“Tôn sư trọng đạo ” 

 

- Nhắc nhở  02  Tổ trưởng  chuẩn bị đăng ký nộp hồ sơ ý tưởng sáng 

tạo khoa học cho hội đồng giám khảo chấm thẩm định bao gồm các 

nội dung: 

+ Đối với ý tưởng sáng tạo thuộc dự án kỹ thuật: Lựa chọn nội dung, 

xác định vấn đề cần giải quyết, đề xuất giải pháp thiết kế sản phẩm, 

dự kiến ứng dụng sản phẩm trong thực tiễn. 

+ Đối với ý tưởng sáng tạo thuộc dự án khoa học: Lựa chọn nội 

dung, xác định vấn đề cần giải quyết, đề xuất phương án nghiên cứu, 

dự kiến ứng dụng kết quả nghiên cứu trong thực tiễn. 

Các ý tưởng được hội đồng giám khảo tuyển chọn sẽ tham gia tiếp 

cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.  

(Thực hiện Công văn số 2331/SGDĐT-NVDH ngày 26/9/2022 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai hoạt động 

NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT các cấp dành cho học sinh trung 

học năm học 2022-2023;  Công văn số 2331/SGDĐT-NVDH ngày 

26/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai hoạt 

động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT các cấp dành cho học sinh 

trung học năm học 2022-2023 

Thời gian tổ chức: hoàn thành và gửi đăng ký đề tài dự thi về Phòng 

Giáo dục trước ngày 20/11/2022. Gửi bản cứng đồng thời gửi bản 

Hạn chót 

ngày 

18/11/2022 

các TT 

tổng hợp 

bằng File 

nén nộp 

cho PHT 

PHT+  

TTCM 



mềm qua email nguyenmai.phongninhhai@ninhthuan.edi.vn. (có 

File đính kèm qua mail  PHT trước ngày 18/11/2022 )  

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

- Tiếp tục Bồi dưỡng học sinh giỏi chuẩn bị thi HS giỏi cấp huyện, 

tỉnh. 

Trong tuần GVBM 

phân công 

Sinh hoạt tổ CM:  

Phổ biến  theo kế hoạch tuần đầu của tháng  

Phân công GV hướng dẫn HS thi thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) các 

cấp dành cho học sinh trung học năm học 2022-2023 theo CV  số 

2331 /SGDĐT-NVDH của sở GDĐT  Ninh Thuận  và CV 1493 của 

PGD . Nộp về VP tổng hợp  

15g Chiều 

thứ hai 

ngày 

31/10/2022 

 

III. Công tác tổ trưởng   

- SH CM theo định kỳ tuần thứ nhất tháng 11 (theo Nội dung  

chương trình gợi ý họp HĐSP) Triển khai lại sau khi tập 

chuyên môn  

- Biên bản sinh hoạt chuyên môn the NCBH 

- Tăng cường dự giờ giáo viên các tiết đăng ký GVDG cấp 

trường, các tiết kiểm tra sư phạm nhà giáo theo kế hoạch kiểm 

tra nội bộ 

- Thông báo ban giám khảo chấm tiết thi thực hành cấp trương 

theo kế hoach tuần 10 

- Thông báo các giáo viên chuẩn bị đi tập huấn, dự thảo 

15g00 bắt 

đầu  chiều  

thứ hai  

ngày 

31/10/2022 

TT + 

TPCM + 

GVCNTT 

+ GV Tin 

…..  

-  Tiếp tục vào Office 365 theo tài khoản cá nhân nhà trường đã 

phân quyền cho TT chuyên môn kiểm tra, theo dõi giáo án điện tử 

cá nhân trong các thành viên trong Tổ đúng theo tinh thần hướng 

dẫn của công văn 2092/SGDĐT-NVDH và CV 1386/PGDĐT-

THCS V/V thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2022-2023 … 

Hàng tuần TT + LĐ 

IV. Phổ cập, Giáo vụ   

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

hướng dẫn phụ trách chung  các thành viên đã phân công ghi phiếu 

điều tra PCGD, cập nhật giáo vụ theo nhiệm vụ;  Điều tra trình độ 

cao, thấp NVQS  

 Trong tuần  

 

 Hóa + Liên 

+ HS 9 …. 

III. Chủ nhiệm:    

- Tiếp tục nhắc nhỡ  động viên HS, PH  nộp BHYT, BHTT, dịch vụ 

các loại quỹ …. Qua 3 hình thức  

Trong tuần  -GVCN   

- Thường xuyên kiểm tra HS di học, nhất là phẩm chất đạo đức của 

HS 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 

Trong tuần  - GVCN 



 
*  Đánh giá kết quả :                                              Hộ Hải, ngày ngày 27 tháng 10 năm 2022 

                                                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG 

            PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

              

          

                     Nguyễn Trọng Thiện 

 

 

hiện nghiêm túc nội qui ra vào khỏi phòng học  

Phát động phong trao nuôi heo đất từ hôm nay đến trước Tết 

Nguyên đán  

Trong tuần  -GVCN  + 

Châu 

- Liên hệ cô Châu cho HS tham gia thi Vũ điệu học đường  Kế 

hoạch gởi qua zalo NTB 

Trong tuần  - GVCN  + 

Châu 

- Cùng với HS tham gia  Ngày thứ bảy xanh”,  theo CV Công văn    

-CV/HĐĐ, 

Trong tuần  - GVCN  + 

Châu 

VI. Các bộ phận văn phòng, Đoàn thể :   

- Tham gia cuộc thi  theo thông báo buổi họp hội đồng, theo kế 

hoạch của các trưởng ban đoàn thể   

Trong tuần  Các bộ 

phận văn 

phòng, 

Đoàn thể : 

Tiếp tục tham gia vẽ tranh ….. 02 phòng Nhạc, MT   Trong tuần  

 

H. Hạnh + 

Phượng lựa 

chọn   

- Tuyên truyền dịch bệnh nhất là “bệnh sốt xuất huyết”,  phòng 

chống tai nạn thương tích, đuối nước, an toàn vệ sinh thực phẩm ; 

các bệnh đường ruột ….  Qua Zalo nhóm CN, Facebook…., các tiết 

học môn GDCD, Sinh , SHL, tiết chào cờ …… 

Trong tuần Y tế  

- Văn phòng làm việc theo lịch trực và phân công nhiệm vụ theo 

Quyết định  

Trong tuần NV VP  

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

phần theo 

quyết định   

- Hoạt động theo kế hoạch đề ra, xây dựng đầy đủ kế hoạch hoạt 

động  theo các văn bản của cấp trên chỉ đạo  

Trong tuần Đoàn, Đội, 

TVHĐ 

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

-Thông báo gởi văn bản  hàng ngày trên zalo, mail trường Trong tuần  LĐT 


