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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2019
Phần I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 10/2019
I. Một số kiến quả đạt được
1. Một số công tác chung:
- Đã thực hiện tốt cuộc họp phụ huynh đầu năm, cơ bản 100% phụ huynh đồng tình
cao với các chủ trương, kế hoạch của nhà trường, đội ngũ GVCN đã tích cực thực hiện
tốt công tác vận động, tài trợ của phụ huynh và nhân dân để đóng góp xây dựng CSVC
nhà trường.
- Đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị đón đoàn thanh tra của Sở GD&ĐT. Được đoàn
đánh giá khá cao những nổ lực phấn đấu của CBGV trong năm học vừa qua.
- Tổ chức tốt buổi làm việc với Ban thường trực Thị uỷ Hồng Lĩnh.
2. Công tác chuyên môn:
- Nề nếp giảng dạy của GV tốt, đã tích cực ứng dụng CNTT trong dạy học (Sử
dụng TV, máy chiếu). Các tổ chuyên môn đã tích cực tiến hành thao giảng (GV đăng ký,
thực hiện 16 tiết TG), thăm lớp dự giờ theo đúng kế hoạch. Đã tiến hành thao giảng tập
trung toàn trường 4 tiết chào mừng ngày 15/10 theo hướng đổi mới PPDH tích cực, tổ
chức rút kinh nghiệm có hiệu quả tốt.
- Các giáo viên chủ nhiệm các đội tuyển HSG đã tích cực bồi dưỡng đặc biệt khối
12.
- Tổ chức tốt chuyên đề bồi dưỡng giáo viên ở tổ Ngữ Văn và Tổ Sinh học (Mời
giáo viên cốt cán của ngành trao đổi kinh nghiệm chuyên môn) và 8 chuyên đề CM được
triển khai tại các tổ CM (Vật lí-CN; Sinh – Thể; Toán; Sử -Địa –GDCD).
- Tiếp tục tiến hành dạy nghề phổ thông cho học sinh khối 11.
- Tổ tiếng Anh đã kết hợp với Đoàn trường tổ chức thành công cuộc thi hát ca
khúc tiếng Anh, tổ chức đêm chung kết thi ca khúc tiếng Anh toàn trường kết hợp với lễ
hội Halloween rất thành công, được mọi người đánh giá cao.
- Tổ chức khá tốt cuộc thi ý tưởng KHKT trong học sinh, có 9 đề tài tham gia cuộc
thi cấp trường, lựa chọn được 2 đề tài để tham gia thi cấp tỉnh.
- CB-GV Tham gia tập huấn theo KH của Sở nghiêm túc, đạt kết quả tốt (TH
phòng – chống đuối nước...; Võ cổ truyền; Phần mềm E-Learning; Intest..
- Các tổ thực hiện kiểm tra GV theo kế hoạch: 9 GV được kiểm tra (KT toàn diện:
4T,1K; KT chuyên đề:4T)
3. Hoạt động đoàn thể:

Công đoàn: Đã phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các hoạt động thao giảng,
dự giờ; Đã tổ chức tốt phong trào TDTT trong CBGV, đặc biệt luyện tập bóng chuyền,
tham gia tích cực giải bóng chuyền Công đoàn ngành.
Đoàn trường:
- Tổ chức nhiều hoạt động chào mừng ngày 15/10: tổ chức giải bóng đá nam học
sinh; các chi đoàn tham gia tích cực luyện tập văn nghệ chuẩn bị cho tháng 11; các câu
lạc bộ học sinh hoạt động tích cực.
- Tổ chức tốt cuộc thi ca khúc tiếng Anh, đêm hội Halloween để lại ấn tượng sâu
sắc trong khán giả.
- Tổ chức tốt chương trình “Tôi yêu tổ quốc tôi”.
- Đã tích cực chấn chỉnh nề nếp ĐVTN trong toàn trường.
II. Một số tồn tại:
- Tuần đầu tháng 10 nề nếp học sinh chưa được tốt, một số học sinh gây gỗ đánh
nhau, gây mất đoàn kết, hiện tượng học sinh trốn học vẫn xảy ra.
- Việc đóng nộp bảo hiểm y tế học sinh còn chậm, nhiều em đã hết hạn thẻ BHYT
vẫn chưa đóng nộp tiếp.
- Vẫn còn một số GV lên lịch BG chậm, chấm trả bài kiểm tra chưa kịp thời (bài
KTra 15 phút) đã nhắc nhở qua họp cốt cán thứ 2 hàng tuần.
Phần II. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 11:
1. Tăng cường dạy BD học sinh giỏi các khối, đặc biệt học sinh giỏi khối 12, chuẩn
bị cho thi HSG tỉnh lớp 12 vào ngày 03/12/2019.
2. Tổ TDQP chuẩn bị tích cực cho Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường, được tổ chức
vào ngày 12/11/2019, tăng cường luyện tập đội tuyển các môn điền kinh, thể thao để
chuẩn bị cho HKPĐ cấp tỉnh.
3. Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 20/11, tổ chức kỷ niệm ngày Nhà
giáo Việt nam vào ngày 19/11/2019.
4. Hoàn thiện đề tài KHKT để nộp lên mạng sở GD&ĐT Hà Tĩnh(Từ ngày 03 đến
06/12/2019).
5. Tổ tiếng Anh chuẩn bị tốt giờ dạy mẫu và các câu lạc bộ tiếng Anh, các báo cáo
để tổ chức hội nghị đổi mới dạy học môn tiếng Anh toàn tỉnh vào cuối tháng 11/2019.
6. Tăng cường chấn chỉnh nề nếp học sinh, hoạt động của đội xung kích, công tác
quản lý của GVCN, hoạt động của đội cờ đỏ, hoạt động đoàn trường. Hàng ngày GVCN
phải thông báo học sinh vắng học, bỏ học, học sinh vi phạm các nội quy,... cho phụ
huynh. Đẩy mạnh hoạt động Ban giám thị (Nắm bắt chính xác học sinh vắng học, bỏ học,
chuyển danh sách cho đ/c Dũng để thông báo qua SMAS cho phụ huynh). Tăng cường
kiểm tra việc thực hiện luật ATGT của học sinh.
7. Công đoàn: Phối hợp với chuyên môn tiếp tục phát động thao giảng, dự giờ; Tổ
chức lớp học khiêu vũ bài bản hiệu quả có tiết mục tham gia biểu diễn tại mít tin k niệm
20/11. Tổ chức tốt các giải TDTT, đặc biệt giao lưu thể thao với các đơn vị bạn và các
Dượng của trường.

8. Đoàn trường phát động phong trào thi đua chào mừng 20/11. Tổ chức đêm diễn
văn nghệ vào tối ngày 17/11/2019.
9. Khám sức khỏe đầu năm cho học sinh.
10. Giáo viên chủ nhiệm đốc thúc học sinh nộp bảo hiểm y tế, hiện nay còn rất
nhiều học sinh chưa nộp BHYT, đồng thời hoàn thành vận động tài trợ xây dựng CSVC
và quyết toán với bộ phận tài vụ.
PHẦN III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
Tuần
Tuần 10
04/11-10/11

Tuần 11
11/11-17/11

Tuần 12
18/11-24/11
Tuần 13
25/11-01/12

Nội dung
- Dạy học bình thường.
- Họp cơ quan
- Bồi dưỡng HSG khối 10, 11, 12
- Dạy nghề
- Tiếp tục khám sức khoẻ đầu năm cho học sinh
- Dạy học bình thường
- Bồi dưỡng HSG khối 10, 11, 12
- Tổ chức Hội khoẻ phù đổng cấp trường (12/11)
- Hội diễn văn nghệ vào tối ngày 17/11
- Dạy nghề
- Dạy học bình thường
- Bồi dưỡng HSG khối 10, 11, 12
- Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam vào thứ 3 – 19/11/2019
- Dạy nghề
- Bồi dưỡng HSG khối 10, 11, 12
- Hội nghị toàn tỉnh về kinh nghiệm dạy học môn tiếng Anh (dự
kiến 29/11/2019)
- Dạy nghề

Nơi nhận:
- Toàn thể CBGV nhà trường;
- Lưu VP.
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