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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

KẾ HOẠCH TUẦN 15 – HỌC KỲ II
Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 01/5/2021
CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG - PHÁP CHẾ - TỔ CHỨC
- Thứ 4: Hạn cuối các bộ phận thực hiện việc rà soát các kế hoạch và báo cáo mảng mình phụ trách và gửi về C. Nguyệt Lệ (BGH +
TLTN + TTCM GDTC, Sinh – CN + TTVP + BP Y tế ).
- Thứ 6, thứ 7: Nghỉ Lễ Ngày chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) (C.Nguyệt Lệ + C. Bạch Lan + trực
lãnh đạo; BPBV theo lịch trực được phân công).
- Tuyên truyền và tổ chức thực hiện việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trường học,
phòng chống dịch bệnh Covid -19 trong dịp nghỉ lễ Ngày chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) theo thông báo số
34/TB-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2021 của UBND Tp.HCM (C. Nguyệt Lệ + TLTN + tổ VP).
- Thực hiện tuyên truyền giáo dục, truyền thông về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, nước, thải bỏ hợp lý, tiêu dùng
bền vững, chấp hành các quy định, hạn chế, xử lý các hành vi vi phạm về tiếng ồn theo công văn số 1150/GDĐT - CTTT ngày 20
tháng 4 năm 2021 của SGD&ĐT (C. Nguyệt Lệ + C. Bạch Lan + GVCN)
II/ TRẬT TỰ - NỀ NẾP - CSVC:
- Báo cáo về nề nếp, trật tự tuần 14 - HKII (GT).
- Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 (Ban chỉ đạo phòng chống dịch + tổ VP).
- Chuẩn bị CSVC cho việc hướng dẫn và nhập liệu hồ sơ đăng ký dự thi Tốt nghiệp năm 2021 cho HS K.12 (A. Kháng + A.
Mạnh Hiền + BP PV).
III/ ĐOÀN THỂ:
- Triển khai kế hoạch và biểu mẫu bộ hồ sơ đề nghị tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc “Học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2020 – 19/5/2021 của các đoàn thể: Chi bộ, Công đoàn,
Chi đoàn giáo viên và Đoàn trường (Cấp ủy + tổ Tuyên giáo + CTCĐ + TLTN + BT CĐGV).
- Thứ 4: Nộp hồ sơ kiểm tra thẻ Đảng về BTC QU (đ/c Lan + đ/c Hải)
IV/ CHUYÊN MÔN
1/ Công tác dạy học:
- Thứ 2: Hạn cuối: Nhập điểm thành phần trên Vietschool (GVBM).
- Hướng dẫn HS khối 12 thực hiện hồ sơ đăng ký dự thi Tốt nghiệp năm 2021 (BGH + C. Thương + GT).
- Kiểm tra sổ sách, giáo án của GV trong tổ (TTCM)
2/ Lịch kiểm tra học kỳ 2:
Tiếp tục kiểm tra học kì II (BGH + Giám thị theo phân công, lưu ý có mặt đúng giờ theo quy định, trang phục lên
lớp) theo lịch như sau:
+ Thứ 2: Chiều - Khối 10,11: môn Tiếng Anh.
+ Thứ 4:
 Sáng - Khối 12: môn Tiếng Anh.
 Chiều - Khối 10,11: môn Lịch sử, Địa lý.
+ Thứ 5: Chiều - Khối 10,11: môn Ngữ văn, GDCD.
Thứ 3 và thứ 4: Học sinh các lớp FIEF khối 12 thi BAC tại Hội đồng THPT chuyên Lê Hồng Phong (HS lớp 12P1, 12P2
và GV được phân công làm CBCT) theo lịch sau:
+ Thứ 3:
 Sáng: môn Tiếng Pháp;
 Chiều: môn Toán Pháp.
+ Thứ 4: cả ngày (theo ca): môn Tiếng Pháp
3/ Công tác chủ nhiệm:
- Thực hiện theo kế hoạch chủ nhiệm (C. Bạch Lan + GVCN).
- Kiểm tra sổ CN, giáo án NGLL&HN của các GVCN trong khối (KTCN).
4/ Kiểm tra nội bộ:
Tiếp tục kiểm tra nội bộ theo KH Kiểm tra nội bộ trường học đã ban hành và rà soát chuẩn bị nộp hồ sơ kiểm tra nội bộ về
TKHĐ (Các bộ phận được phân công).
V/ TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TÁC KHÁC:
Chi tiền Lễ (KT).
VI/ CÔNG TÁC CHƯA THỰC HIỆN TRONG TUẦN TRƯỚC:
I/

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG
- BGH;
- Dán phòng GV;
- Website của trường;

- Lưu.
Nguyễn Thị Hồng Chương

