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LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2022
Chủ đề: Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
*****

A- CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG THÁNG:
1/- Phát động thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí
Minh 19/5.
2/- Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy, Tổ chức kiểm tra cuối kỳ 2
cho khối lớp 12 (từ 4/5 đến 10/5/2022), quản lý tốt công tác ôn thi tốt nghiệp sau khi thi HK II;
Tăng cường các biện pháp khả thi để giữ vững chất lượng giáo dục học sinh khối lớp 10 và 11.
3/- Các Tổ chuyên môn tổ chức rà soát HS yếu ở các môn học (khối 10, 11), lặp danh sách gửi
PHT chuyên môn – bố trí dạy phụ đạo bù đắp kiến thức cho HS (Đây là trách nhiệm của quý Thầy,
Cô đối với HS, không phát sinh chế độ).
Thời gian thực hiện: Trong tháng 5/2022.
4/- Dự kiến cho HS Khối 10, 11 kiểm tra cuối kỳ II trước Kỳ thi TS 10 (5 – 8/6/2022), theo
phương thức: Học đến đâu kiểm tra đến đó.
5/- Tổ chức họp xét đánh giá thi đua học sinh 12 theo đúng quy chế mới (TT26/TT-BGDĐT). Dự
kiến thời gian: 12/5/2022 (Thứ năm).
6/- Hoàn thành tốt hồ sơ ĐKDT tốt nghiệp THPT quốc gia cho học sinh khối 12;
7/- Triển khai đánh giá chuẩn GV theo thông tư (TT 20/2018), đánh giá chuẩn Hiệu trưởng theo
thông tư (TT 14/2018) và đánh giá, xếp loại viên chức theo nghị định 90/NĐ-CP;
8/- Các tổ bộ môn hoàn thành việc tổng kết năm học đối với khối 12;
9/- Họp Ban thường trực CMHS và cha mẹ học sinh 2 khối 10,11 (nếu điều kiện cho phép).
10/- Xây dựng và triển khai công tác sinh hoạt hè 2022 cho khối 10,11
11/- Thu hồ sơ và xét điều kiện dự tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023;
12/- Tổng vệ sinh khuôn viên nhà trường xanh - sạch - đẹp phục vụ cho HĐ thi Tuyển sinh 10.
B- LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2021:

NGƯỜI THỰC
HIỆN
- Ngày 2-3/5/2022: Nghỉ bù Lễ 30/4 và 1/5
Toàn trường
- Học sinh khối 12 thi cuối kỳ từ 4/5 đến 10/5/2022.
Theo QĐ
- Tăng cường dạy Bồi dưỡng Học sinh yếu kém khối 10,11 (Theo T.Hiệp
DS đề nghị từ các Tổ CM).
Từ
- 15 giờ ngày 6/5 (thứ Sáu) Họp Ban Tuyển sinh 10.
Theo QĐ
02/5/2022 - Ngày 7/5(Thứ Bảy): HD học sinh làm hồ sơ đăng ký dự thi TN- C. Ly +GVCN
→08/5/2022 THPT trực tuyến và nhập dữ liệu.(Theo lịch phân công)
- Thực hiện báo cáo về phòng TTCB, phòng CTTT, phòng Thanh Bộ phận p.trách
tra.
- Rà soát học sinh yếu, kém khối 10,11 để có kế hoạch phụ đạo
T. Hiệp+ GVCN
- Thành lập BCĐ ôn thi Tốt nghiệp THPT 2022.
T.Hiệp
- SHDC: Báo cáo gương điển hình “Học tập và làm theo TT, ĐĐ, - Ô. Chau Long +
PC Hồ Chí Minh”
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- Ô. Hiệp+ TTCM
Từ 9/5/2022
→
- 12/5 (Thứ Năm): Gửi danh sách đề nghị coi chấm thi TN- - Ô. Hiệp.
15/5/2022 THPT 2022, Tuyển sinh 10 về SGD theo quy định.
- Từ 7=> 12/5: GVBM Khối 12 sửa bài thi, tổng kết điểm cho
- GVBM
HS.
TUẦN

CÔNG VIỆC CHÍNH

Từ
16/5/2022
→
22/5/2022

Từ
23/5/2022
→
29/5/2022

Từ
30/5/2022
→ 5/6/2022

- 11/5: GVBM hoàn thành điểm số trên cổng điện tử
- Thứ năm (12/5/2022): Họp xét thi đua học sinh khối 12.
- 13/5 (Thứ Sáu): Hoàn thành nhập hồ sơ đăng ký dự thi TNTHPT.
-13/5: GVBM hoàn thành ghi điểm học bạ
- 14/5: GVCN hoàn thành phê duyệt học bạ học sinh
-14/5 (Thứ Bảy): Họp BCĐ và GV được phân công ôn thi TNTHPT
- Triển khai kế hoạch tổ chức đánh giá chuẩn GV theo thông tư
(TT20/ 2018), đánh giá chuẩn Hiệu trưởng theo thông tư (TT
14/2018) và đánh giá, xếp loại viên chức theo nghị định 90/NĐCP;
- Triển khai KH thi Cuối kỳ II cho khối 10,11
- SHDC:Chuyên đề “Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
19/5”
Và Báo cáo gương điển hình “Học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC
Hồ Chí Minh”
- Từ 16/5=>21/5: Trường thu nhận hồ sơ tuyển thẳng, dự tuyển
sinh 10 NH 2022-2023 và nhập dữ liệu vào phần mềm.
- Ngày 15-16/5: Kiểm tra chéo điểm số, đánh giá xếp loại học
sinh k.12
- Trước ngày 21/5: In DS thí sinh ĐKDT và cho ký xác nhận trên
DS
- Ngày 21/5/2021. Họp lệ Đảng ủy.
- 15 giờ 30 ngày 19/5 (thứ Năm): Tập huấn quy chế thi TN
THPT.
- Trước ngày 22/5/2022: Tự kiểm tra hồ sơ thi TN-THPT
- Kiểm tra chéo hồ sơ thi TN-THPT giữa các trường.

-GVBM
- C.Ly + GVCN
- GVCN
- BGH+ theo QĐ
- Ô. Vinh

-BGH+TTCM

- Ô Long+ Đoàn

- Ban TS 10
Theo QĐ
- BGH+ GVBM
- Ban TS 10
- ĐUV
- Toàn trường
- Theo QĐ
Theo lịch SGD
- T.Hiệp

- T. Hiệp + Đoàn
kiểm tra.
SHDC: Chuyên đề “ Dạy tốt -Học tốt”- Sinh hoạt Quy chế thi, - Đoàn trường
lịch thi HK II cho HS khối 10,11.
- Từ 23=>29/5: Các Chi bộ trực thuộc họp lệ.
- Chi bộ
- Ngày 23/5: Họp xét hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển sinh 10.
- Ban TS 10.
- Phát phiếu liên lạc cuối năm khối 12
- GVCN
- 29/5 hoàn thành in giấy khen học sinh 12
- Đoàn trường
- Tham gia tập huấn công tác coi thi TS 10.
- Theo QĐ
- Trước 25/5: chuyển dữ liệu về SGD
- Ban TS 10
- Trước 28/8: Đánh SBD, xếp phòng thi, lập thẻ DT, chuyển dữ
- Ban TS 10
liệu về SGD ( lần 2)
- Hoàn thành việc chuẩn bị CSVC cho kỳ thi TS 10
- T. Vinh
- Khối 10,11 thi HKII
Theo QĐ
- Từ 17 đến 22/5/2021. Họp tổ CM: Đánh giá, XL viên chức theo TCM
NĐ 90/CP; Bình xét thi đua viên chức cuối năm.
- Tổ chức đánh giá chuẩn GV theo thông tư (TT20/2018), đánh TCM
giá chuẩn Hiệu trưởng theo thông tư (TT 14/2018) và đánh giá,
xếp loại viên chức theo nghị định 90/NĐ-CP;

Từ
6/6/2022
→
12/6/2022

- Ngày 9/6/2022 lúc 13 giờ 30: Họp xét thi đua học sinh toàn Toàn trường
trường (Bình bầu các danh hiệu thi đua).
- 25/5 hoàn thành chuẩn bị sân lễ, phần thưởng và giấy khen
Văn phòng
- Thứ Năm 27/5 Tổng kết năm học.
Toàn trường
- Thứ Sáu 28/5 Họp xét thi đua toàn trường.
Theo QĐ
- Thứ Bảy 29/5 Tổng kết hội đồng.
Toàn trường

Nơi nhận:
- Phó Hiệu trưởng (Thực hiện)
- Công Đoàn, Đoàn trường (Thực hiện)
- GVCN các lớp, GVBM (Thực hiện).
- Lưu.
- Dán bảng thông báo.

