
 

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 33 
(Từ ngày 03/05/2021 đến 09/05/2021) 

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. 

- 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. 

- Các tổ chuyên môn chỉ đạo GV tập trung ôn tập theo ma trận đề cho HS chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ 

(Tuần 34), Giáo viên bộ môn kiểm tra đúng, đủ các điểm kiểm tra thường xuyên và vào điểm thành 

phần trên SMAS. 

- Tổ GDTC – Giáo dục  QPAN tổ chức kiểm tra, đánh giá xếp loại thể lực cho học sinh. 

- GVCN 3 khối chủ động kiểm tra, sắp xếp học bạ đúng, đủ theo thứ tự danh sách lớp. 

- Bắt đầu triển khai lớp phụ đạo ôn thi tốt nghiệp THPT miễn phí cho học sinh. 

- Tổ khảo thí phôtô đề kiểm tra cuối kỳ 2. 

- 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  

    

Thời gian Nội dung công việc Người trực 

Thứ 2  

03/05/2021 

- Dạy và học theo TKB  

 
Thầy Nguyễn Thanh Dũng 

Thứ 3  

04/052021 

- Dạy và học theo TKB 

- Họp Hội đồng kỷ luật từ 8h00 tại phòng Hội đồng 

(Thành phần theo giấy mời) 

Cô Phạm Thị Dinh 

Thứ 4 

05/05/2021 

- Dạy và học theo TKB 

- Kiểm tra cuối kỳ kỹ năng nói- Tiếng Anh 10 (Thông 

tin trên Website nhà trường) 

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

Thầy Nguyễn Thanh Dũng 

Thứ 5  

06/05/2021 

- Dạy và học theo TKB 

- Họp Đảng ủy từ 9h00 
Cô Phạm Thị Dinh 

Thứ 6  

07/05/2021 

- Dạy và học theo TKB 

- Họp Hội đồng SP từ 14h00’ (Kế hoạch Tháng 5 +Tập 

huấn công tác coi thi tốt nghiệp THPT Lần 1) 

- Họp Chi bộ sau họp Hội đồng SP 

Thầy Nguyễn Thanh Dũng 

Thứ 7  

08/05/2021 
- Phụ đạo thi TN THPT cho HS (Theo TKB) Thầy Nguyễn Thanh Dũng 

Chủ nhật 

09/05/2021 
  

Ea Kar, ngày 30 tháng 04 năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

Phạm Thị Dinh 


