TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Số: ……../KHT-NTMK

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH TUẦN 11 – HỌC KỲ II
Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 04/4/2021
CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG - PHÁP CHẾ - TỔ CHỨC
- Thứ 2:
+ 6g45: Họp giao ban GVCN tại phòng Giáo viên (BGH + GVCN).
+ 7g00: Chào cờ tại lớp (BGH + TLTN + GVCN).
+ 7g15: Họp đoàn Sinh viên thực tập tại Hội trường A (BGH + đoàn SVTT)
+ 8g15: Họp học sinh khối 11 không đăng ký dự thi nghề tin học quốc tế MOS tại Hội trường A (C. Nguyệt Lệ + C.
Uyên Phương và các học sinh khối 11 từ 11A1 đến 11A13 (trừ 2 lớp 11P1 và 11P2)).
+ 8g30: Duyệt đánh giá kết quả công tác của viên chức quý 1/2021 tại phòng khách (BGH + CTCĐ + TKHĐ).
II/ TRẬT TỰ - NỀ NẾP - CSVC:
- Thứ 2: Hoàn thành và gửi file đến GVCN bảng sơ kết các lỗi vi phạm của HS 3 khối từ ngày 04/ 01 đến ngày 27/3/2021
(C. Nguyệt Lệ + C. Hương Giang + BPGT), sau đó GVCN kiểm dò và gặp Phòng Học sinh vụ - C.Thùy - (nếu có sai sót) - Hạn
cuối 16g15 ngày thứ ba, 30/3/2021.
- Báo cáo về nề nếp, trật tự tuần 10 – HKII, sơ kết thi đua tháng 3 (C. Nguyệt Lệ + Đoàn trường +GT+ BPTĐ).
- Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 (Ban chỉ đạo phòng chống dịch + tổ VP).
III/ ĐOÀN THỂ:
- Thứ 3:
+ 7g30: Tham gia Hội diễn văn nghệ ngành GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh năm học 2020 – 2021 tại Trung tâm Văn hóa
Hòa Bình – Sân khấu C30 (141 Bắc Hải, phường 14, quận 10) ( BGH + BCHCĐ + Thầy/Cô trong đội văn nghệ nhà trường).
+ Hoàn thành hồ sơ quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2025 – 2030 và gửi về Quận ủy
(Cấp ủy)
IV/ CHUYÊN MÔN
1/ Công tác dạy học:
- Thứ 2: Áp dụng thời khóa biểu mới.
- Thứ 7: Hạn cuối
+ Nhập điểm kiểm tra đợt giữa học kỳ 2 (điểm thường xuyên và điểm giữa kỳ 2) lên phần mềm Vietschool
(GVBM).
+ Gửi về Thầy Tưởng báo cáo tiến độ thực hiện chương trình giữa học kỳ 2 (TTCM).
- Tiếp tục BDHSG khối 10 và 11, PĐHSY theo kế hoạch của tổ chuyên môn. (TTCM+GV được phân công).
2/ Lịch thao giảng và họp tổ:
- Thứ 3:
▪ Tổ Toán: thao giảng và họp tổ
+ Tiết 1, lớp 11A12, P. NN2: Bài dạy “Ôn tập góc và khoảng cách trong không gian” (T. Đức).
+ Tiết 2, Thao giảng cụm: lớp 10A3, P. NN1: Bài dạy “Tiếp tuyến của đường tròn” (C. Quyên).
▪ Tổ Tin học: Thao giảng cụm: Tiết 3, lớp 11A6, P. NN4: Bài dạy “Thao Tác với Tệp” (C. Linh).
- Thứ 4:
▪ Tổ Lý – CN: Thao giảng cụm: Tiết 2, lớp 11A2, P. NN1: Bài dạy theo định hướng STEM “Kính hiển vi” (T. Khả).
▪ Tổ Ngữ văn:
+ Tiết 1, lớp 11A12: Bài dạy “Người trong bao” (T. Viễn).
+ Tiết 2, lớp 10P1: Bài dạy “Tác gia Nguyễn Du” (T. Chiến).
▪ Tổ Hóa học: Tiết 1,2 lớp 11A3: Dự án “Điều chế tinh dầu - Ứng dụng tinh dầu làm các sản phẩm chống muỗi” (C.
Ngân).
3/ Hoạt động ngoại khóa:
- Thứ 7:
+ Tổ Hóa học tại trường (Tổ Hóa học + HS khối 11 theo danh sách đã đăng ký)
+ Tổ Sinh – CN tại HTA (Tổ Sinh-CN + Toàn thể học sinh lớp 12A1, 12A13 và các HS 3 khối theo danh sách
đã đăng ký)
+ Chủ nhật: 8g00: Tổ Lý -CN tại rạp xiếc thành phố (Số 1 đường Hoàng Minh Giám – Phường 3 - Quận Gò Vấp)
(Tổ Lý -CN + Toàn thể học sinh khối 10, 11 và các học sinh khối 12 theo danh sách đã đăng ký)
4/ Công tác chủ nhiệm:
- Thực hiện theo kế hoạch chủ nhiệm (C. Bạch Lan + GVCN).
5/ Kiểm tra nội bộ:
- Tiếp tục kiểm tra nội bộ theo KH Kiểm tra nội bộ trường học đã ban hành (Các bộ phận được phân công).
V/ TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TÁC KHÁC:
- Thực hiện lương tháng 4 (KT)
- Hoàn thành hồ sơ đánh giá quý 1/2021 gửi về SGD (KT+TC)
VI/ CÔNG TÁC CHƯA THỰC HIỆN TRONG TUẦN TRƯỚC:
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG
- BGH;
- Dán phòng GV;
- Website của trường;
- Lưu.
Nguyễn Thị Hồng Chương
I/

