
SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG                Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số  34/BC-HV                                      Quảng Phú, ngày 14 tháng 04 năm 2018 

KẾ HOẠCH TUẦN 34 
(Từ ngày 16/04/2018 đến ngày 22/04/2018) 

Thời gian Sáng Chiều Ghi chú 

Thứ hai 
(16/04) 

- Chào cờ, Áp dụng 
TKB mới. 
- Lên lớp. 

- Lên lớp 
 1. Chuyên môn:  
 - Hoàn thành thao 

giảng, dự giờ, kiểm 
tra hồ sơ chuyên môn 
đợt IV. 

 - Các đ/c GV khẩn 
trương chấm bài,  
nhập điểm, kiểm diện 
trên vnedu đúng thời 
gian quy định. 

 - Nộp đề thi, ma trận, 
đáp án các môn thi, 
kỳ thi HK2, hạn 
cuối:16/4. 
2. Chủ nhiệm: 
- Quán triết thực hiện 
nghiêm túc nề nếp 
HS: thi đua tuần 33 
xếp loại B, C, D thực 
hiện sinh hoạt 15 
phút đầu giờ 100%. 
- Đôn đốc thực hiện 
các khoản thu. 
- Các lớp 10A, 10C, 
11B, 12B hoàn thành 
đóng BHYT bắt 
buộc, hạn cuối 20/4. 
3. Đoàn thể: 
- CĐ: Tổ chức tập 
luyện bóng chuyền 
nữ. 
- ĐTN: Thực hiện 
quản lý nề nếp HS 
nghiêm túc. 

Thứ ba 
(17/04) 

- Lên lớp. - Lên lớp. 

Thứ tư 
(18/04) 

- Lên Lớp. 
- GVCN khối 12 gửi 
giấy mời họp PHHS 

 - Lên lớp. 
 - Họp HĐSP: Từ 14h00 

Thứ năm 
(19/04) 

- Lên lớp. 
- Thầy Giang Họp bốc 
thăm thi đấu TDTT taih 
Huyện Krông Nô. 
- đ/c Tiến công tác tại 
TP.Hồ Chí Minh. 
- Hạn cuối nộp tiền thi 
thử khối 12. 
 

- Lên lớp. 
- Hạn cuối các đ/c đảng 
viên nộp bản khắc phục 
khuyết điểm 2017 về 
Phó bí thư chi bộ. 

Thứ sáu 
(20/04) 

- Lên lớp. 

- Lên lớp. 
- Gửi dữ liệu thi THPT 
quốc gia 2018, trước 
17h00 

Thứ bảy 
(21/04) 

- Lên lớp. 
- Dạy bù. 
- Họp PHHS khói 12, 
lúc 14h00 

Chủ nhật 
(22/04) 

  

HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận: 

- Đưa lên wesite nhà trường; 
- Lưu VT. 


