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Thời gian Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú 

Thứ 3 

Ngày 11/5/2021 
Sáng 

Đăng ký kiểm tra lại đối với những học 

sinh đủ điều kiện, đăng ký theo đơn vị 

lớp theo hướng dẫn của tổ Khảo thí 

Học sinh có nhu 

cầu 

Những 

môn kiểm 

tra tập 

trung 

Thứ 4 

Ngày 12/5/2021 

Cả 

ngày 
Kiểm tra bù (nếu có) 

Theo phân công 

của BGH 
 

Thứ 5 

Ngày 13/5/2021 

Cả 

ngày 
Kiểm tra bù (nếu có) 

Theo phân công 

của BGH 
 

Thứ 6 

Ngày 14/5/2021 

Sáng 

Nộp phiếu điểm kiểm tra cuối kỳ 2 trước 

11h00’ 
Giáo viên BM  

Chấm kiểm tra bù (nếu có) 
Theo phân công 

của BGH 
 

Chiều Nhập điểm kiểm tra tập trung cuối kỳ 2 Tổ khảo thí  

Thứ 7 

Ngày 15/5/2021 

Sáng 

Nhập điểm kiểm tra tập trung cuối kỳ 2 Tổ khảo thí  

Hạn cuối: Hoàn thành điểm thành phần 

và nhận xét học sinh trên hệ thống Smas. 
Giáo viên BM  

Chiều 
Công bố điểm kiểm tra tập trung cuối kỳ 

2. 
Tổ khảo thí  

Thứ 2 

Ngày 17/5/2021 

Sáng 

Phúc khảo bài kiểm tra cuối kỳ, đăng ký 

trước 08h00’ (theo hướng dẫn của tổ 

khảo thí) 

Học sinh có nhu 

cầu, tổ Khảo thí 

và các TTCM 

 

Chấm phúc khảo (nếu có) 
TTCM và tổ 

Khảo thí 
 

Nhập điểm phúc khảo (nếu có). Tổ khảo thí  

Chiều 
Khóa mục vào điểm GVBM từ 15h00’ BGH  

Kiểm dò dữ liệu từ 15h00’ Thầy Khanh  

Thứ 3 

Ngày 18/5/2021 

Sáng 

Hoàn thành xếp hạnh kiểm học sinh và 

nhập dữ liệu vào phần mềm Smass 
GVCN 

Xếp hạnh 

kiểm học 

sinh theo 

hướng dẫn 

tại TT 26 

Vào điểm học bạ môn học GVBM  

Chiều 

Vào điểm học bạ môn học GVBM  

Báo cáo tổng kết về phòng GDTrH 

Thầy Khanh 

Thầy Thanh 

Dũng 

Theo Link 

Sở yêu 

cầu 

Thứ 4 

Ngày 19/5/2021 

Cả 

ngày 
Vào điểm học bạ môn học GVBM  

Thứ 5 

Ngày 20/5/2021 

Cả 

ngày 
Vào điểm học bạ bộ môn GVBM  



Thời gian Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú 

Thứ 6 

Ngày 21/5/2021 

Cả 

ngày 

Hoàn thành xếp loại hai mặt học sinh 

năm học 2020 – 2021, phê học bạ. 
GVCN  

Tổng hợp học sinh ở lại lớp, học sinh rèn 

luyện hè, học sinh thi lại. 
Tổ khảo thí  

Thứ 2 

Ngày 24/5/2021 
Sáng 

Thông báo kết quả rèn luyện và học tập 

cho học sinh. Đăng ký môn thi lại (nếu 

có) 

GVCN và học 

sinh 

GVCN 

nhận danh 

sách tại 

phòng 

khảo thí 

Thông báo kết quả học tập và rèn luyện 

của học sinh về gia đình (Smas) 
GVCN  

Kiểm tra, sắp xếp các loại hồ sơ thi tốt 

nghiệp của học sinh khối 12. 
GVCN 12  

Kiểm tra chéo hồ sơ khối lớp 10, 11, 12 BGH, GVCN  

Từ thứ 3, ngày 

25/5/2021 đến 

ngày 30/5/2021 

 

Chuẩn bị Lễ tổng kết năm học 2020 – 

2021 va Lễ Tri ân trưởng thành cho khối 

12. 

Theo phân công 

của BGH 
 

Thứ 2, ngày 

07/6 và thứ 3, 

ngày 08/6/2021 

 Tổ chức thi lại 
Theo phân công 

của BGH 

Giáo viên 

dạy lớp có 

học sinh 

thi lại 

môn của 

mình, chủ 

động phụ 

đạo cho 

những học 

sinh đó, 

thời gian 

ôn tập là 

02 tuần từ 

24/5 đến 

06/6/2021. 

Thứ 4 

Ngày 09/6/2021 

Sáng Chấm thi lại 
TCM theo phân 

công của BGH 
 

Chiều Công bố kết quả Tổ khảo thí  
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