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LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 

Từ 20/11/2021 đến 25/11/2021 

 

Thời gian Nội dung Bộ phận, người thực 

hiện 

Thứ 2 

22/11/2021 

 Làm việc bình thường 

Tiết 1: SINH HOẠT LỚP(GVCN thông báo phụ huynh ở các 

vùng an toàn có thể đến trường nộp trực tiếp vào các buổi sáng 

từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần), nhắc học sinh tham gia thi tìm 

hiểu pháp luật về phòng, chống Covid-19. 

Từ tiết 2: Dạy trực tuyến theo thời khóa biểu số 5. 

Đăng kế hoạch giảng dạy và bài dạy tuần 11 lên tài khoản hồ sơ 

cá nhân. 

Giáo viên bộ môn hướng dẫn, ôn tập, thông báo lịch thi cho học 

sinh, giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh thực hiện quy chế.  

Tổ hành chính 

GVCN 

 

GVBM 

Thứ 3 

23/11/2021 

Làm việc bình thường 

Dạy trực tuyến theo thời khóa biểu số 5 

Quản lý, xử lý các tình huống khi dạy Online 

14 giờ Họp Chi ủy + TKHĐ Phòng họp liên tịch MS-Teams. 

Tổ hành chính 

GVBM 

 

 

Thứ 4 

24/11/2021 

Làm việc bình thường  

Dạy và học theo TKB số 5 

Quản lý, xử lý các tình huống, sự cố khi dạy Online 

 

Tổ hành chính 

GVBM 

Thầy Toàn, thầy Quang 

Hương, tổ, nhóm trưởng, 

GVCN 

Thứ 5 

25/11/2021 

Làm việc bình thường  

Dạy và học theo TKB số 5 

Quản lý, xử lý các tình huống khi dạy Online 

14giờ: Kiểm tra giữa kỳ: Hóa: Khối 10; khối 11; khối 12 

15 giờ 15: Kiểm tra giữa kỳ: Toán: khối 10, 11, 12 

Tổ hành chính 

GVBM 

 

 



Hình thức: Trực tuyến (các tổ, nhóm chuyên môn tổ chức qua 

các phần mềm đã được thống nhất). 

Thứ 6 

26/11/2021 

Làm việc bình thường, vệ sinh khử khuẩn đảm bảo An toàn 

chống dịch. 

Dạy và học theo TKB số 5 

Quản lý, xử lý các tình huống khi dạy Online 

Cô Cẩm Giang học nâng cao NVSP. 

Tổ hành chính 

GVBM 

Thầy Toàn, thầy Quang 

Hương, tổ, nhóm trưởng, 

GVCN  

Thứ 7 

27/11/2021 

Làm việc bình thường, vệ sinh khử khuẩn đảm bảo An toàn 

chống dịch. 

Dạy và học theo TKB số 5 

Quản lý, xử lý các tình huống khi dạy Online 

Cô Cẩm Giang học nâng cao NVSP. 

14giờ: Kiểm tra giữa kỳ: Sinh: Khối 10; khối 11; khối 12 

15 giờ 15: Kiểm tra giữa kỳ: Sử: khối 10, 11 

Hình thức: Trực tuyến (các tổ, nhóm chuyên môn tổ chức qua 

các phần mềm đã được thống nhất). 

Ban hành thời khóa biểu số 6 ( áp dụng từ 29/11/2021). 

14 giờ 30: Họp Chi bộ tại phòng họp Chi bộ trên hệ thông MS- 

Teams. 

 

Chú ý: Kế hoạch có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế. 

Các tổ/nhóm chủ động bố trí thời gian sinh hoạt triển khai kế hoạch thiết kế video bài giảng, kiểm tra 

nội bộ theo kế hoạch, triển khai đánh giá viên chức theo tháng. Nộp đăng ký thi đua năm học 2021-

2022 về thư ký hội đồng để tổng hợp báo cáo cho Sở. 

-Hệ thống quản lí điểm (Smas)mở phần điểm danh, điểm đánh giá thường xuyên để GVCN, GVBM 

cập nhật(mở thường xuyên các ngày trong tuần).  

-Giáo viên các bộ môn đã kiểm tra giữa kỳ tuần 10(GDCD: 10, Tiếng anh: 10; 11; 12 và Sử: 12 cập 

nhật điểm đánh giá giữa kỳ vào các ngày 25; 26/11/2021( mở định kỳ theo môn). 

HIỆU TRƯỞNG 

 

Mai Quốc Tuấn 


