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KẾ HOẠCH THÁNG 01/ 2019
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 01/2019:
1. Tổ chức thi học kỳ 1, tổng kết điểm cho học sinh. Đánh giá thi đua - khen
thưởng giáo viên nhân viên, học sinh học kỳ I. Tổ chức sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm
vụ học kỳ II (Kết thúc HK1 trước ngày 20/01/2019).
2. Nộp các báo cáo học kỳ I theo hướng dẫn, chỉ đạo, yêu cầu của cấp trên (Báo
cáo phòng TCCB, GDPT, thanh tra,..).
3. Tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh giữa năm học
4. Điều chỉnh việc phân công giảng dạy, xếp thời khoá biểu học kỳ 2.
5. Tập huấn các phần mềm: Ngân hàng đề thi, xây dựng bài giảng E-learning.
6. Phát động phong trào thi đua mừng Đảng, mừng Xuân
7. Thi KHKTdành cho HS trung học (08/01/2019).
8. Công tác kiểm tra nội bộ: Kiểm tra công tác sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học
của GV; hồ sơ cá nhân CBGV, tổ, nhóm chuyên môn; SMAS, EPMIS, Cơ sở dự liệu quốc
gia, trang web, đánh giá, sổ đầu bài,...
9. Ngoại khoá theo kế hoạch
- Ngoại khoá tháng 02/2019 (Tổ chức qui mô tiết chào cờ đầu tuần):
+ Bảo vệ môi trường sống (Tổ Hoá-Tin)
+ Vật lý với cuộc sống “Phóng tên lửa nước” (Tổ Vật lý)
+ Toán học với thực tiễn cuộc sống (Tổ Toán).
10. Chuẩn bị tốt công tác hội thao ANQP vào tháng 2/2019 (Tổ thể dục quốc
phòng).
II. LỊCH CÔNG TÁC:
Thời gian
Nội dung hoạt động
Bộ phận thực hiện
Tuần 18
- Nghỉ tết dương (31/12 và 1/1)
- Toàn trường
31/12- Kiểm tra học kì 1 (các môn chung)
- Các bộ phận có liên quan
06/01
3,4,5/1/2019
- Nhập điểm, đáng giá, xếp loại HS
- Các bộ phận có liên quan
- Dạy, học theo chương trình
- Toàn trường
- Họp cơ quan đầu tháng 01;
- Toàn thể CBGV,NV
- Họp chi bộ, đảng bộ,
- Bí thư các chi bộ, BCH
Đảng bộ
- Nộp hồ sơ thi KHKT (02/01/2019), chuẩn bị - Thầy Quang (PHT) và
thi KHKT vòng chung kết cấp tỉnh.
các GV, HS liên quan.
- Tập huấn kiểm định chất lượng GD ở Sở - Thầy Danh (HT), Nam
GDĐT
(TKHĐ)

Tuần 19

- Tập huấn xây dựng ngân hàng đề thi, E- - Thầy Quang, thầy Nam
learning cho CBGV.
(TKHĐ), thầy Dũng (Tin)
- Dạy, học theo chương trình
- Toàn trường

07/0113/01

Tuần 20
14/0120/01

Tuần 21
21/0127/01

- Hoàn thành nhập điểm, đáng giá, xếp loại HS
(08/01/2019)
- Họp các bộ phận, Tổng hợp kết quả thi đua
HK1 (08/01/2019)
- Phân công giảng dạy,
- Thi KHKT vòng chung kết cấp tỉnh (07/01
nộp sản phẩm, poster; 08/01 thi vòng chung kết
cấp tỉnh)
- Bồi dưỡng HSG khối 10, 11
- Dạy, học theo chương trình
- Sơ kết học kì I trong học sinh.
- BD HSG 10, 11
- Nộp báo cáo về Sở
- Tập huấn xây dựng ngân hàng đề thi, Elearning
- Dạy, học theo chương trình
- Hội nghị sơ kết học kì 1 và triển khai nhiệm
vụ HK2
- Họp Ban thường trực phụ huynh, BCH Hội
phụ huynh các lớp, GVCN
- BD HSG 10, 11
- Họp phụ huynh toàn trường
- Họp Hội nghị cốt cán với Lãnh đạo thị xã và
Sở GD

- Bộ phận liên quan
- CM, Các tổ nhóm CM
- CM, Các tổ nhóm CM
- Thầy Quang (PHT) và
các GV, HS liên quan.
- GV bồi dưỡng
- Toàn trường
- Bộ phận liên quan
- GV bồi dưỡng
- Bộ phận liên quan
- Thầy Quang, thầy Nam
(TKHĐ), thầy Dũng (Tin)
- Toàn trường
- Toàn thể CBGV
- Thầy Danh (HT), GVCN,
BTT, BCH hội phụ huynh.
- GV bồi dưỡng
- BGH, GVCN
- BCH Đảng bộ, BGH,
TTCM, TPCM

Tuần 22
- Chương trình: Xuân ấm áp, tết yêu thương
- Đoàn Trường
28/01-03/02 - Dạy, học theo chương trình
- BD HSG 10, 11
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các cán bộ, giáo viên, các bộ phận liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân
công tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch của nhà trường đã nêu ở
trên.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- BGH;
- Các tổ chuyên môn;
- Lưu VP.

Nguyễn Hữu Danh

