KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 29
(Từ ngày 28/3 đến 03/4/2022)
Thứ
Ngày
Thứ Hai
28/3

Thứ Ba
29/3

Thứ Tư
30/3

Nội dung
- Toàn trường học trực tiếp theo TKB
- HS K11 học nghề trực tiếp theo lịch
- Khối 12 học bồi dưỡng kiến thức thi TN THPT (Giai đoạn 1)
- Các đ/c có trong TP HĐ thẩm định SGK thực hiện theo lịch của Sở GD&ĐT.
- Các đ/c GVCN khối 12 căn cứ thi thử lần 1, phân tích cho HS và đăng ký ôn tốt
nghiệp THPT (KHTN hoặc KHXH- lưu ý chỉ chọn 1) và nộp lại bản mềm vào Mail cho
đ/c Trịnh Hải-TKHĐ vào sáng thứ tư (30/3) để chuản bị xếp lớp ôn tập thi tốt nghiệp.
- HS Khối 11, 12 học trực tiếp theo TKB; K10 nghỉ học; Các lớp vệ sinh sạch sẽ và bàn
giao cho văn phòng; VP chuẩn bị CSVC cho thi chọn HSG tỉnh lớp 10, 11.
- Khối 12 nghỉ học ôn tốt nghiệp; k11 nghỉ học nghề
- Đ/c Quý, Trịnh Hải, Giang thông báo GV đi coi kiểm tra bù giữa kỳ II; Công bố danh
sách HS kiểm tra GK II; sơ đồ, vị trí phòng kiểm tra bù GK II; chuẩn bị đề theo số lượng
HS kiểm tra bù GK II.
- 7h30’ ngày 29/3 nhận đề thi HSG, có công an bảo vệ
- 14h00 họp HĐ coi thi HSG (trước khi họp 100% thành viên HĐ test Covid – 19).
- Giáo viên đi coi thi HSG tại THPT Phú Lương thực hiện theo QĐ.
- 7h00 ngày 30/3: Thi chọn HSG lớp 10, 11 cấp tỉnh theo lịch
- GVCN lớp 12nộp DS học ôn thi TN THPT (KHTN hoặc KHXH) bản mềm vào Mail
cho đ/c Trịnh Hải - TKHĐ để xếp lớp ôn tập thi tốt nghiệp THPT.
Kiểm tra bù giữa kỳ II
Chiều 14h30’

Thứ
Năm
31/3

Toán (90’);

- Toàn trường học trực tiếp theo TKB
- Khối 12 học bồi dưỡng kiến thức thi TN THPT
- K11 học nghề theo lịch
Kiểm tra bù giữa kỳ II (buổi sáng khối 10, buổi chiều khối 11, 12)
Chiều

Khối 12: KHTN (Lý,
Hóa, Sinh) 50’/môn

- CT HĐ, CA, TK
- HĐ coi thi
- Theo QĐ
- Theo phân công
- Đ/c Hải (TK)
GVCN 12

- Theo phân công
- Theo phân công

- TP giao ban
- Thư ký coi KT
Toán (90’- tiết 1,2);
Sử; Anh (45’) tiết 3,4

Khối 112: Ngữ văn
(90’); Ngoại ngữ (50’)

Khối 11: Toán (90-tiết
1,2); Sử; Anh (45’) tiết 3,4

- Khối 12 học bồi dưỡng kiến thức thi TN THPT
Địa; Sinh; Lý (45’)
Kiểm tra tiết 1,2,3

Sáng
Chiều

- Theo phân công

Khối 11: Văn (90’ -Tiết 1,2);
Hóa; GDCD (45’) tiết 3,4

Sáng

Thứ Bẩy
02/4

- HS, GVCN, VP

Văn (90’ - Tiết 1,2);
Hóa; GDCD (45’) tiết 3,4

- Toàn trường học trực tiếp theo TKB
- 14h 00 họp giao ban.
Kiểm tra bù giữa kỳ II
Chiều

- Toàn trường
- Theo phân công
- Theo phân công
- Theo QĐ
- HS và GVCN lớp
12

Khối 12

Sáng

Thứ Sáu
01/4

Ghi chú

Khối 12: KHXH (Sử;
Địa; GDCD) 50’/môn

- Theo phân công
- GVCN, Thư ký

Khối 11: Địa; Sinh; Lý (45’)
Kiểm tra tiết 1,2,3

Chú ý:
1. Các tổ CM:
- Các đ/c TTCM rà soát tiến độ chương trình, lên kế hoạch chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ 2. Khối 12 dự kiến tuần
4 tháng 4/2022; K10,11 tuần 2 tháng 5/2022.
+ Ngày 04/4/2022 đưa nội dung ôn tập kiểm tra cuối kỳ II của Khối 12 lên Website của trường.
+ Ngày 11/4/2022 đưa nội dung ôn tập kiểm tra cuối kỳ II của Khối 10,11 lên Website của trường.
- Các tổ CM nhắc GV phụ trách đội tuyển HSG động viên, nhắc nhở, hướng dẫn các đội tuyển thi chọn HSG
tỉnh thực hiện nghiêm túc QC thi và bình tĩnh, tự tin làm bài tốt nhất...
- Phân công GV tổ quản lý lớp học khi tổ có GV là F0 dạy học trực tuyến (HS học trực tiếp);
2. Các đ/c GVCN:
- Thường xuyên cập nhật DS học sinh F0, F1 không đi học cho đ/c Thủy (tin) để nhập vào các lớp Chung K74,
K75, K76 để học trực tuyến theo TKB lóp 12A1, 11A7, 10A7 các đ/c GVBM vẫn gửi bài giảng cho HS F0, F1
không đi học hướng dẫn HS tự học, giải đáp thắc mắc cho HS,...).
- Thường xuyên nhắc nhở, động viên HS thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid – 19 khi đến trường; Đề
nghị CMHS phối hợp nhắc các con thực hiện và cho con nghỉ học khi có QĐ là F0, F1 hoặc có biểu hiện ho, sốt,...
3. Các nhóm KĐCL giáo dục hoàn thành nhập liệu trước ngày 31/5/2022.
BAN GIÁM HIỆU

