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KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC TUẦN 02 

 Năm học 2020 - 2021 - Từ 14/9 đến 19/9 

 

I. Đánh giá kết quả tuần 01:  

1. Ưu điểm 

1.1 Học sinh 

- Chuyên cần: Các lớp duy trì sĩ số, đảm bảo chuyên cần.   

- Nề nếp: Ý thức tham gia hoạt động trong Lễ khai giảng năm học mới rất 

tốt: đảm bảo giờ giấc, trang phục gọn gàng, thực hiện hát quốc ca, giữ trật tự khi 

tham gia lễ khai giảng …  

+ Ổn định nề nếp đầu giờ. Thực hiện tốt an toàn giao thông.  

+  Nề nếp học tập ở nhiều lớp tốt, HS tích cực tham gia các HĐ trên lớp, các 

một số lớp đạt nhiều giờ học tốt, ngày học tốt (9A, 8A). 

- HĐNG-Lao động:  

+ Đội cờ đỏ hoạt động có hiệu quả. 

+ Tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện ATGT. 

+ Các lớp lao động theo lịch phân công của nhà trường đảm bảo an toàn, 

sạch sẽ. 

1.2. Giáo viên:  

- Thực hiện nghiêm túc nền nếp chuyên môn: Soạn - duyệt G/a, đảm bảo kế 

hoạch giảng dạy tuần 1...  

- Tham gia tập huấn chuyên môn có ý thức tốt. 

- Hoàn thành việc lập đội tuyển HSG các môn văn hóa. 

2. Hạn chế 

- Sinh hoạt 10’ đầu giờ chưa thực sự hiệu quả. 

- Học sinh còn đi học muộn, còn mang quà vặt vào trong trường, lớp học; 

một số học sinh còn ra khỏi trường trong thời gian diễn ra các hoạt động giáo dục. 

- Ý thức giữ gìn vệ sinh chung của HS chưa cao; nhìn thấy rác thải chưa tự 

giác nhặt bỏ vào thùng rác. 

- Còn hiện tượng GVCN không đến chỉ đạo HS trong các buổi lao động; một 

số GVCN không có mặt ổn định, hướng dẫn HS sinh hoạt đầu giờ; một số GV thực 

hiện giờ giấc ra vào lớp thực hiện chưa nghiêm túc; GVCN chưa nộp các danh sách 

đầu năm theo yêu cầu: Danh sách HS đi xe đạp (6A, 7A, 7B, 8A, 8C, 9A, 9B), 



danh sách HS hộ nghèo, HS có hoàn cảnh khó khăn (6B); Lớp được giao lao động 

chuyên trách khu vực vườn hoa trước khu hiệu bộ chưa hoàn thành nhiệm vụ (cỏ 

mọc rất nhiều).  

II. Kế hoạch tuần 02   

1. Học sinh: 

 - Tiếp tục tổ chức các hoạt động tìm hiểu về truyền thống nhà trường. 

- Các lớp xây dựng các chỉ tiêu thi đua của lớp, của chi đội tiến tới Đại hội 

Chi đội. 

  - Tiếp tục thực hiện tốt theo cam kết các quy định của pháp luật về đảm bảo 

ATGT mà phụ huynh và học sinh đã ký cam kết. 

  - Thực hiện tốt các nội quy nhà trường, nội quy lớp về giờ giấc ra vào lớp, về 

trang phục học sinh, bảo vệ CVSC lớp học, giữ gìn vệ sinh trường lớp. 

  - Phát động phong trào “Nuôi lợn nhân đạo” trong các chi đội (Tiết chào cờ 

đầu tuần). 

  - Các lớp thực hiện lao động chuyên trách theo các khu vực được phân công. 

  - Triển khai bài tập thể dục nâng cao sức khỏe vào các giờ thể dục giữa giờ 

trong tuần. 

  - Tích cực học tập các bộ môn văn hoá, tham gia tốt công tác bồi dưỡng học 

sinh giỏi theo TKB của nhà trường ở khối 9; Phát động phong trào “ Đôi bạn cùng 

tiến”; Tổ chức hoạt động 10’ đầu giờ có hiệu quả. 

  - Học sinh các lớp tích cực tham gia nghiên cứu khoa học để tham dự cuộc 

thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2020 - 2021.   

  - Phát động xây dựng, tu bổ Tủ sách lớp học; phong trào "Đôi bạn cùng 

tiến".   

2. Cán bộ, giáo viên: 

- Thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn. Đăng ký và tiến hành dạy PHTM, 

tăng cường việc sử dụng trang thiết bị, ƯD CNTT.  

- Tiến hành điều tra phổ cập 2020 và nhập trực tuyến. 

- Tổ chức ôn đội tuyển các bộ môn văn hóa của lớp 9; các lớp bồi dưỡng và 

phụ đạo học sinh. 

 - Rà soát chương trình, hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch giáo dục môn 

học, nộp về Đ/c Quyền trước ngày 19/9/2020. 

- Các cá nhân GV hoàn thành Kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu, 

kém; KH BDTX nộp theo tổ chuyên môn trước 19/9/2020; hoàn thiện sổ sách điện 

tử trước ngày 17/9/2020 (Đ/c Quyền kiểm tra việc hoàn thành của GV). 

- GVCN lớp 6 phát động xây dựng tủ sách lớp học (mỗi HS tối thiếu 1 

quyển), GVCN các lớp 7, 8, 9 tiếp tục duy trì hoạt động của tủ sách. 

- TPT Đội tăng cường phát thanh măng non các chương trình hoạt động của 

Đội theo chủ điểm. 

- Họp Ban đại diện CMHS nhà trường và họp CMHS toàn trường. 



- Tiếp tục tham gia Cuộc thi "Học và làm theo Bác" - trực tuyến (Đ/c Bùi 

Hiên chỉ đạo). 

Cụ thể: 

 

Ngày                  Nội dung hoạt động Người chỉ 

đạo 

Lực lượng tham 

gia 

Thứ 2 

14/9 

- Chào cờ đầu tuần. 

- Giao ban BGH mở rộng.  

Đ/c Quyền 

Đ/c Oanh 

 GV + HS 

Thứ 3 

15/9 

- Kiểm tra nền nếp dạy và học. 

- Tiến hành tập bà TD nâng cao sức 

khỏe. 

BGH 

Đ/c TPT 

TPT, GV trực ban 

 

GVCN 

Thứ 4 

16/9 

- Kiểm tra nền nếp học tập.  

- Kiểm tra việc sử dụng thiết bị dạy 

học, ứng dụng CNTT trong dạy học. 

BGH 

 

Đ/c Quyền 

TPT, GV trực ban 

 

TTCM 

Thứ 5 

17/9 

-  Kiểm tra nền nếp học tập và các và 

các điều kiện chuẩn bị đại hội chi đội 

- Sinh hoạt chuyên môn: Thảo luận 

xây dựng kế hoạch giáo dục môn 

học; đăng ký các chỉ tiêu, thi đua. 

- Thực hiện "Tiếng trống sạch 

trường". 

BGH 

 

Đ/c Quyền 

 

 

TPT Đội 

 

 

TTCM, GV 

 

 

    GVCN, HS 

Thứ 6 

18/9 

- Kiểm tra nền nếp dạy và học. 

- Nộp các Kế hoạch cá nhân. 

BGH 

Đ/c Quyền 

 

TTCM 

Thứ 7 

19/9 

- Kiểm tra nền nếp học tập. 

- Họp Ban dại diện CMHS  

 

BGH 

Đ/c Oanh 

 

TPT, GV trực ban 

Đ/c Quyền, 

GVCN 

Chủ nhật 

20/9 

- Họp CMHS toàn trường. BGH 

 

GVCN 

 
Nơi nhận:                                                           

- BGH, GVNV (t/h)  

- Lưu VT.            

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Oanh 
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