
TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT HỒNG ĐỨC 

(Khối THPT và THCS từ ngày 12 đến ngày 18/8/2019) 

PHẦN I. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 

                THỨ              

 NGÀY                

CÔNG VIỆC 

SÁNG CHIỀU 

Thứ 2 (12/8) 
Tiết 1: Chào cờ 

Các lớp học theo thời khóa biểu 
Ôn tập thi nghề cho HS lớp 12A và 12C 

Thứ 3 (13/8)  Ôn tập thi nghề cho HS lớp 12B và 12D 

Thứ 4 (14/8)  Ôn tập thi nghề cho HS lớp 12A và 12C 

Thứ 5 (15/8)  Ôn tập thi nghề cho HS lớp 12B và 12D 

Thứ 6 (16/8) 

Học sinh khối 12 nghỉ học  

Học sinh các khối khác học bình 

thường 

 Học sinh khối 12 thi nghề PT. 

 14h00 họp ban tổ chức Lễ khai giảng 

năm học mới: Chủ tịch HĐ trường, 

BGH, các Trợ  lý và các tổ trưởng. 

Thứ 7 (17/8) 

Học sinh khối 12 thi nghề PT. 

Học sinh các khối khác học bình 

thường  

Học sinh khối 12 thi nghề PT tại trường 

THPT Mỹ Hào 

Chủ nhật (18/8) Học sinh khối 12 thi nghề PT.  

PHẦN II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TUẦN 

1. Ban chuyên môn xây dựng Quy chế hoạt động chuyên môn, kế hoạch hoạt động năm học 

2019-2020. 

2. Từng cá nhân hoàn thành việc xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch công tác và giảng dạy 

trong năm học 2019-2020. 

3. Tổ chức ôn tập cho học sinh tuần từ ngày 12 đến ngày 17/8/2019; tổ chức ôn, luyện tập thi 

nghề phổ thông cho học sinh khối 12. 

 Khối 12 thi nghề PT ở Hội đồng thi trường THPT Mỹ Hào 

 Thời gian thi: Ngày 16, 17 và 18/8/2019; theo lịch của Hội đồng coi thi trường THPT Mỹ Hào. 

4. Các lớp tiến hành ổn định tổ chức lớp học như : Bầu lớp trưởng, lớp phó; phân chia các tổ 

sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh; phổ biến nội qui và nhiệm vụ cho học sinh ở trong trường học; 

chuẩn bị sách, vở và đồ dùng học tập; thực hiện tốt mặc đồng phục. 



       Nhắc học sinh không mang đồ trang sức, đá quý; không mang chất cháy nổ; không mang 

vũ khí đến trường; không nhuộm tóc; ăn mặc đúng qui định. Thực hiện nghiêm túc những điều 

học sinh không được làm. 

5.  Các tổ, nhóm chuyên môn tiếp tục họp bàn bạc trao đổi về nội dung và phương pháp giảng 

dạy. 

6. Các thầy cô giáo chủ nhiệm, giáo viên trực ban và cùng cán bộ theo xe đón trả học sinh thực 

hiện tốt các quy định và nội quy giao nhận học sinh với các gia đình PHHS. 

7. Đoàn trường phối hợp với Ban HĐNGLL tổ chức và thực hiện buổi chào cờ đầu tuần. 

8. Các thầy cô giáo chủ nhiệm lớp 12 nộp báo cáo về số lượng học sinh đỗ Đại học trước ngày 

15/8/2019 để nhà trường tập hợp báo cáo về Sở GD&ĐT Hưng Yên. Các đ/c GVCN trong tuần 

1&2 có mặt đầu giờ để quản lí lớp. 

 

 

 

 

 

 

 

  


