SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG
TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG
Số 36/BC-HV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Quảng Phú, ngày 04 tháng 05 năm 2019

KẾ HOẠCH TUẦN 36
(Từ ngày 06/05/2019 đến ngày 12/05/2019)
Thời gian
Thứ hai
(06/05)
Thứ ba
(07/05)
Thứ tư
(08/05)

Sáng

Chiều
- Họp xét thi đua học sinh
- Chào cờ, áp dụng TKB mới. khối 12: 14h00.
- Lên lớp.
TP: Lãnh đạo, TKHĐ,
- đ/c Dương, Minh, Thủy nộp GVCN, GVBM khối 12,
file SKKN chấm cấp tỉnh.
Đại diện Đoàn TN.
- Họp Chi bộ: 16h00.
- Lên lớp.
- Lên lớp.
- Nhập thông tin xét tốt
nghiệp: + Lớp 12C từ 8h30;
+ Lớp 12A từ 10h15.

Thứ năm
(09/05)

- Lên lớp.
- GVCN khối 12 nộp tiền
đăng ký nguiyện vọng tuyển
sinh năm 2019.

Thứ sáu
(10/05)

- Lên lớp.
- GVCN hoàn thành cấp phát
tiền chế độ cho học sinh.

Thứ bảy
(11/05)

- Họp PHHS khối 12 từ
07h30.

Chủ nhật
(12/05)

Ghi chú
1. Chuyên môn:
- Nghiệm thu Đồ
dùng dạy học.
- TTCM báo cáo
tình hình thực hiện
tiến độ chương trình,
điểm số, SĐB … về
- Lên lớp.
Phó Hiệu trưởng.
- GVBM rà soát tiến
- Lên lớp.
độ chương trình,
- Nhập thông tin xét tốt
h
nghiệp: Lớp 12B từ 14 00. điểm số, SĐB …tiến
- đ/c Nhất Vỹ, Hdjuônnộp hành bổ sung nếu
còn thiếu, còn chậm.
báo cáo kiểm tra công tác
2. Chủ nhiệm:
chủ nhiệm.
- Hoàn thành tiền
dạy thêm-học thêm
- Lê lớp.
trong nhà trường
trước 10/5.
- GVCN khối 12 kiểm tra - Kiểm tra công tác
chủ nhiệm các lớp
chéo hồ sơ từ 14h00.
- đ/c Dương , Minh, Hằng: 10B, 10C, 11C.
nộp hồ sơ GVCN giỏi cấp - Gửi tin nhắn điểm
số về PHHS.
trường.
3. Đoàn thể:
- Công đoàn: theo
dõi nghiêm túc nề
nếp CB-GV-CNV.
- Đoàn TN: Theo
dõi nghiêm túc việc
thực hiện nội qui, nề
nếp của HS.

HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Đưa lên wesite nhà trường;
- CB-GV-CNV toàn trường;
- Lưu VT.

