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TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG                Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 
Số  25/BC-HV 

 
Quảng Phú, ngày 16 tháng 02 năm 2019 

KẾ HOẠCH TUẦN 25 
(Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019) 

 
Thời gian Sáng Chiều Ghi chú 

Thứ hai 
(18/02) 

- Lên lớp; Áp dụng TKB 
mới. 
- Chào cờ, tuyên dương 
HSG quốc gia 2019: 8h30. 
 

- Lên lớp. 1. Chuyên môn: 
- Kiểm tra chất 
lượng Dạy – Học 
môn Toán, Ngữ 
Văn. 
- Kiểm tra SĐB, Sổ 
điểm, nhập điểm, 
kiểm diện trên 
vnedu. 
- Thao giảng, dự 
giờ, kiểm tra hồ sơ 
chuyên môn đợt III. 
- Kiểm tra nội bộ: 
Tiếng anh, Tin học, 
Sinh học. 
2. Chủ nhiệm: 
- Hoàn thành chỉnh 
sữa các sai sót hồ sơ 
cho HS khối 12. 
- Hoàn thành tiền 
học phí, nộp về Thủ 
quỹ: Sáng 22/2. 
2. Đoàn thể: 
- Công đoàn: Xây 
dựng kế hoạch chào 
mừng ngày 08/3. 
- Đoàn TN:  
+ Xây dựng kế 
hoạch hoạt động kỷ 
niệm ngày 26/3. 
+ Theo dõi nghiêm 
túc nề nếp HS. 

Thứ ba 
(19/02) 

- Lên lớp. 
- Hạn cuối GVCN nộp 
Danh sách học sinh thuộc 
diện hộ nghèo, cận nghèo 
năm 2019 về Kế toán. 

- Lên lớp. 

Thứ tư 
(20/02) 

- Lên lớp. 
 

- Phụ đạo HS yếu kém khối 
12 (Tiết 7, 8). 
- BD HSG: 13h45. 

Thứ năm 
(21/02) 

- Lên lớp. - Lên lớp. 

Thứ sáu 
(22/02) 

- Lên lớp. 
- Hạn cuối nộp bản đăng ký 
rèn luyện 2019 (toàn 
trường) và Kế hoạch khắc 
phục sau kiểm điểm, phân 
loại (đảng viên) 2018 về 
TKHĐ. 

- Lên lớp. 
- Đoàn HS Olympic cấp 
tỉnh lên đường dự thi: 
13h30. 

Thứ bảy 
(23/02) 

- Lên lớp. 
- Tổ KHXH nộp báo cáo 
kết quả KTNB về P.HT. 

- Lên lớp. 
- BD HSG: 13h45. 

Chủ nhật 
(24/02) 

  

HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận: 

- Đưa lên wesite nhà trường; 
- CB-GV-CNV toàn trường; 
- Lưu VT. 

 


