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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 34 ĐẾN HẾT NĂM HỌC 2020-2021 
(Từ ngày 10/05/2021 đến 31/05/2021) 

1. Kế hoạch chung 

- Toàn thể CB, GV, NV và HS đoàn kết, khắc phục khó khăn, thi đua Dạy tốt- Học tốt chào mừng 

Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 23/05/2021, chuẩn bị Lễ tri ân, trưởng thành cho HS lớp 12 

và Lễ tổng kết năm học 2020-2021. 

- Tiếp tục phát động và triển khai cho GV- HS các cuộc vận động, các cuộc thi và các phong trào thi 

đua của ngành: CT05, tìm hiểu về Bầu cử HĐND các cấp, đổi mới sáng tạo trong dạy và học… 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ 

Y tế, Luật giao thông đường bộ, an toàn, an ninh trường học, bạo lực học đường… 

- GV, HS thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động, nề nếp trường, lớp học chính khóa, DT-HT tại 

trường, ôn tập, phụ đạo cho HS lớp 12 thi TN THPT năm 2021. 

- Các tổ chuyên môn chỉ đạo GV hoàn thành coi kiểm tra, chấm bài, kiểm tra bù, phúc khảo, vào 

điểm, nhận xét, xếp loại Học lực và Hạnh kiểm cho HS trên phần mềm SMAS và học bạ chính xác, 

công bằng, đúng quy chế và đúng kế hoạch. 

- Họp xét thi đua cuối năm của tổ, trường, cụm thi đua và làm tốt công tác thi đua, khen thưởng. 

- Họp Cha mẹ HS cuối năm, báo cáo kết quả năm học 2020-2021 và giải pháp nâng cao chất lượng 2 

mặt cho năm học 2021-2022 

-  Giáo viên tập trung ôn tập, phụ đạo miễn phí cho HS lớp 12 thi TN THPT. 

- Tập huấn thi TN THPT cho CB, GV, NV và HS. Chuẩn bị cơ sở vật chất, văn phòng phẩm, lao động 

vệ sinh trường lớp và các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi TN THPT năm 2021. 

- GVCN nhắc CMHS hoàn thành các khoản đóng góp, đặc biệt là Bảo hiểm Y tế bắt buộc. 

- GVCN chỉ đạo học sinh của lớp lao động theo kế hoạch. 

2. Kế hoạch cụ thể  

    

TUẦN 34  

(Từ 10/05/2021 đến 16/05/2021) 

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện 

Thứ Hai  

10/05/2021 

- Kiểm tra Học kỳ II (Theo Kế hoạch) 

 

- Cô Phạm Thị Dinh 

- CB, GV theo QĐ 

Thứ Ba 

11/052021 

- Dạy và học theo TKB 

- HS đủ điều kiện đăng ký kiểm tra bù 

- Cô Phạm Thị Dinh 

- Tổ Khảo thí và HS 

Thứ Tư 

12/05/2021 

- Dạy và học theo TKB 

- Kiểm tra bù (nếu có) 

- Họp Hội đồng sư phạm từ 14h00 

- Phụ đạo miễn phí cho HS thi TN THPT (Theo TKB) 

- Thầy Nguyễn Thanh 

Dũng 

- GV được phân công 

- Toàn thể CB, GV, NV 

Thứ Năm  

13/05/2021 

- Dạy và học theo TKB 

- Kiểm tra bù (nếu có) 

- Cô Phạm Thị Dinh 

- GV được phân công 

Thứ Sáu  

14/05/2021 

- Dạy và học theo TKB  

- Nộp phiếu điểm kiểm tra cuối kỳ 2 trước 11h00’ 

- Chấm kiểm tra bù (nếu có) 

- Nhập điểm kiểm tra tập trung cuối kỳ 2 

- Họp trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn 

- Thầy Nguyễn Thanh 

Dũng 

- GV chấm kiểm tra 

- Tổ Khảo thí 

- Hiệu trưởng và Kế toán 
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công tác tài chính dự án QIPEDC từ 8 giờ 00 tại phòng 

Truyền thống  

các đơn vị 

Thứ Bảy 

15/05/2021 

- Buổi sáng:  

+ Nhập điểm kiểm tra cuối kỳ 2 

+ Hoàn thành điểm thành phần và nhận xét HS trên 

hệ thống SMAS. 

- Buổi chiều: Công bố điểm kiểm tra cuối kỳ 2. 

- Thầy Nguyễn Thanh 

Dũng 

- Tổ Khảo thí 

Chủ nhật 

16/05/2021 
  

TUẦN 35  

(Từ 10/05/2021 đến 16/05/2021) 

Thứ Hai  

17/05/2021 

- Dạy và học theo TKB, ôn thi, phụ đạo cho HS thi TN 

THPT 2021 

- Buổi sáng:  

+ Đăng ký phúc khảo bài KT cuối kỳ trước 08h00’  

+ Chấm và nhập điểm phúc khảo (nếu có) 

- Buổi chiều:  

+ Khóa mục vào điểm GVBM từ 15h00’  

+ Kiểm dò dữ liệu từ 15h00’  

- Thầy Nguyễn Thanh 

Dũng 

- Tổ Khảo thí và HS 

- GV được phân công 

 

 

- BGH 

- Thầy Khanh 

Thứ Ba  

18/052021 

- Dạy và học theo TKB, ôn thi, phụ đạo cho HS thi TN 

THPT 2021 

- Buổi sáng:  

+ Hoàn thành xếp hạnh kiểm HS  

+ Nhập dữ liệu vào phần mềm SMAS 

+ Vào điểm học bạ môn học 

- Buổi chiều:  

+ Vào điểm học bạ môn học 

+ Báo cáo về Sở GD-ĐT 

- Cô Phạm Thị Dinh 

- GV được phân công 

 

- GVCN 

 

 

- GV bộ môn 

 

- BGH 

Thứ Tư 

19/05/2021 

- Dạy và học theo TKB, ôn thi, phụ đạo cho HS thi TN 

THPT 2021 

- Vào điểm học bạ môn học 

- Họp Bình xét thi đua theo tổ từ 14h00 

- Lao động theo Kế hoạch 

- Thầy Nguyễn Thanh 

Dũng 

- GV được phân công 

- GV thuộc các tổ 

- GVCN 

Thứ Năm  

20/05/2021 

- Dạy và học theo TKB, ôn thi, phụ đạo cho HS thi TN 

THPT 2021 

- Vào điểm học bạ môn học 

- Họp Hội đồng Tuyển sinh vào 10 NH 2021-2022 

Cô Phạm Thị Dinh 

- GV được phân công 

- GV bộ môn 

- Danh sách theo QĐ 

Thứ Sáu  

21/05/2021 

- Dạy và học theo TKB, ôn thi, phụ đạo cho HS thi TN 

THPT 2021 

- GVCN:  

+ Hoàn thành phê học bạ xếp loại HL-HK cho HS năm 

học 2020 – 2021 

+ Tổng hợp HS ở lại lớp, rèn luyện hè và thi lại 

- Họp Hội đồng thi đua nhà trường từ 14h00 

Thầy Nguyễn Thanh Dũng 

- GV được phân công 

- GVCN 

 

- Cốt cán nhà trường 

 

 

Thứ Bảy  

22/05/2021 

- Họp thi đua cụm tại trường THPT Trần Quốc Toản 

- Thông báo kết quả rèn luyện và học tập cho HS. Đăng 

ký môn thi lại (nếu có) 

- Cô Dinh, Thầy Thanh 

Dũng, Thầy Thanh Du, 

Đại điện Công đoàn 
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- Thông báo kết quả học tập và rèn luyện của HS cho 

CMHS (Phần mềm SMAS) 

- Nhận Biên bản Họp CMHS từ phòng Văn thư 

- Họp Ban Đại điện CMHS từ 15h00 

- GVCN 

- Thầy Khanh 

- Cô Nhàn 

- Ban Đại diện CMHS 

Chủ nhật 

23/05/2021 
- Họp Cha mẹ HS theo lớp (GVCN viết Giấy mời họp) - GVCN điều hành 

 

Thứ Hai 

24/05/2021 

-  Ôn thi, phụ đạo cho HS thi TN THPT 2021 

- Kiểm tra, sắp xếp các loại hồ sơ thi tốt nghiệp của học 

sinh khối 12. 

- Kiểm tra chéo hồ sơ khối lớp 10, 11, 12 

- GV được phận công 

- GVCN 

Thứ Ba 

25/052021 

- Ôn thi, phụ đạo cho HS thi TN THPT 2021 

- Chuẩn bị Lễ tổng kết năm học 2020 – 2021 và Lễ Tri 

ân trưởng thành cho HS khối 12 

BGH, Đoàn TN, Tổ Hành 

chính 

Thứ Tư  

26/05/2021 

- Tổ chức Lễ tổng kết năm học 2020 – 2021 và Lễ Tri 

ân trưởng thành cho HS khối 12 

- Khách mời, CB, GV, NV 

và HS 

Từ 

27/05/2021 

đến 

06/06/2021 

- Ôn thi, phụ đạo cho HS thi TN THPT 2021 

- Phụ đạo cho HS thi lại 
- GV được phân công 

Thứ Hai 

07/06/2021  

- Tổ chức thi lại cho HS khối 10,11 

- Ôn thi, phụ đạo cho HS thi TN THPT 2021 

- Trường THPT Ngô Gia Tự nhận bàn giao Hồ sơ, biên 

bản và dữ liệu tuyển sinh lớp 10 từ 07 trường THCS; 

niêm yết danh sách để học sinh kiểm dò, tổ chức xét 

tuyển sinh (Từ 07/06/2021 đến 11/06/2021) 

- BGH, GV được phân 

công 

- Hội đồng Tuyển sinh 10 

Thứ Ba  

08/6/2021 

- Tổ chức thi lại cho HS khối 10,11 

- Ôn thi, phụ đạo cho HS thi TN THPT 2021 

- BGH, GV được phân 

công 

Thứ Tư 

09/6/2021 

- Chấm thi lại và họp xét lên lớp cho HS khối 10,11 

- Ôn thi, phụ đạo cho HS thi TN THPT 2021 

- BGH, GV được phân 

công  

Từ 

05/07/2021 

đến 

09/07/2021 

- Nhận QĐ coi thi, chấm thi TN THPT năm 2021 

- Tổ chức thi TN THPT năm 2021 

- CB, GV có tên theo QĐ 

của Sở 

Từ 

10/07/2021 

đến 

20/07/2021 

- Chấm thi TN THPT năm 2021 

- Gửi Tờ trình về Sở xin chủ trương Tổ chức Du lịch, 

tham quan hè (Nếu không bị dịch bệnh Covid 19) 

- CB, GV có tên theo QĐ 

của Sở 

Từ 

21/07/2021 

đến 

31/07/2021 

- Tổ chức Du lịch, tham quan hè (Nếu không bị dịch 

bệnh Covid 19) 
- GV đăng ký danh sách 

 

Ea Kar, ngày 09 tháng 05 năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

Phạm Thị Dinh 


