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KẾ HOẠCH THÁNG 12/ 2018
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 12:
1. Chuyên môn:
- Thi học sinh giỏi tỉnh khối 12; thi chọn đội tuyển HSG khối 10, tiến hành bồi
dưỡng HSG khối 10, 11
- Tổ chức ôn tập, kiểm tra chất lượng học kỳ 1
- Tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp trường
- Ngoại khóa Tiếng Anh (chương trình lễ Giáng sinh và chào đón năm mới 2019)
2. Công đoàn: Tổ chức gặp mặt tặng quà, giao lưu nhân ngày 22/12 (Phối hợp với Đoàn
trường)
3. Đoàn trường:
- Tổ chức cho học sinh khối 11 đi tham quan, trải nghiệm học tập.
- Phối hợp với chuyên môn tổ chức buổi Gala đón Noel, chào năm mới 2019.
4. Lao động, Cơ sở vật chất, các công tác khác:
- Sắp xếp lại thư viện, sữa chữa máy tính ở phòng tin học.
- Sắp xếp, trang trí các phòng thực hành, thí nghiệm lý, hoá, sinh, công nghệ.
- Lao động vệ sinh sau các dãy nhà học A2, A3, khu vực nhà xe, sân thể thao,...
- Trang trí lại văn phòng Đoàn, các lớp học.
5. Tài chính: Hoàn thành thu tiền bảo hiểm y tế học sinh
II. LỊCH CÔNG TÁC:
Thời gian
Nội dung hoạt động
Bộ phận thực hiện
Tuần 14 - Dạy, học theo chương trình
03/12- Tham gia thi HSG Tỉnh khối 12 (03/12)
- Thầy Thường, HSG
09/12
- Thi chọn đội tuyển khối 10 (04,05/01/2018).
- Thầy Thường, GV coi thi
- Họp cơ quan đầu tháng 12; Họp tổ chuyên - Toàn thể CBGV,NV
môn
- Các chi bộ
- Họp chi bộ - phân loại Đảng viên cuối năm
- Thầy Quang
- Tập huấn Kiểm định chất lượng (ở TX Cửa - Đoàn trường
lò)
- Giao lưu văn nghệ với trẻ em khuyết tật (Tiết - GV dạt nghề
chào cờ sáng thứ 2)
- Dạy nghề lớp 11
- Tổ chức
Tuần 15 - Dạy, học theo chương trình
10/12- Chuyên đề Phòng cháy, chữa cháy (mời Đội
- Đ/c Quang + BCH Đoàn
16/12
PPCCC của Thị xã tập huấn)
- BTC + GVCN + VĐV
- Tổ chức hội khỏe phù đổng cấp trường
- GVCN
(14/12)
- GV dạy nghề
- Dạy hướng nghiệp buổi 2 (11/12)

Tuần 16
17/1223/12

Tuần 17
24/1230/12

- Dạy nghề lớp 11.
- Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh
(tham quan địa chỉ đỏ)
- Dạy, học theo chương trình
Mít tinh kỷ niệm ngày 22/12
- Tổ chức ngoại khoá (17/12/2018)
- Kiểm tra GV
- Tập huấn Hiệu trưởng từ 22-24/12
- Ôn thi học kỳ cho những môn không thi tập
trung
- Dạy, học theo chương trình
- Tổ chức buổi Gala đón Noel, chào năm mới
2019 (chiều 21/12/2018).
- Thi học kỳ cho những môn không thi tập
trung
- Ôn tập học kì cho những môn thi tập trung.
- Nghỉ tết dương lịch (30,31/12 và 01/01/2019)

- Đoàn trường _ Công
đoàn
- Tổ Sinh - Thể
- Các tổ CM
- Thầy Danh
- Tổ T Anh + Đoàn TN
- CM + GV

Tuần 18
- Nghỉ tết dương lịch (Thứ 2 và thứ 3)
31/12-06/01 - Thi kiểm tra học kỳ tập trung 6 môn (Thứ 4, - CM + GV
5, 6)
- Chấm thi, tổng kết điểm, duyệt hạnh kiểm
III. Tổ chức thực hiện:
1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch:
- Hoàn thiện các sản phẩm dự thi khoa học kỷ thuật: Thầy Quang và Tổ Lý- CN, Hoá
- Tin, Sinh - Thể dục, Ngữ Văn;
- Hội khoẻ phù đổng cấp trường: Tổ Sinh - Thể dục Quốc phòng;
- Tổ chức buổi gala chào nô en và năm mới 2019: Tổ Tiếng Anh và Đoàn trường;
- Tổ chức xây dựng kế hoạch ôn tập và thi học kì 1: Ban chuyên môn (Thầy Thường
và các tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn).
2. Tổ chức buổi gặp mặt giao lưu nhân ngày 22/12: BGH, Công đoàn (thầy Cương),
Đoàn trường..
3. Tiếp tục chỉ đạo dạy thao giảng, thi GV dạy giỏi: Thầy Thường.
4. Tổ chức các chuyên đề ngoại khoá trong giờ tập trung đầu tuần: Thầy Quang và
các tổ nhóm chuyên môn, Đoàn trường.

Nơi nhận:
- BGH;
- Các tổ chuyên môn;
- Lưu VP.

BAN GIÁM HIỆU

