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Tuần Nội dung công việc Biện pháp thực hiện Người thực hiện 

I 

Từ 01/10 

đến 01/10 

Dạy văn hóa bình thường theo thời khóa biểu Dạy theo thời khóa biểu Tập thể tổ 

Lên lịch TG, DG, kiểm tra toàn diện theo kế hoạch Dự giờ, nhận xét, đánh giá Tập thể tổ 

Giáo viên dân tộc Khmer nghỉ Tết theo quy định Nghỉ theo quy định GV dân tộc  

    

II 

Từ 03/10 

đến 08/10 

Dạy văn hóa bình thường theo thời khóa biểu Dạy theo thời khóa biểu Tập thể tổ 

Thao giảng, dự giờ, kiểm tra toàn diện theo kế hoạch Dự giờ, nhận xét, đánh giá Tập thể tổ 

Kiểm tra, chấm, trả bài đủ, nhập điểm đúng quy định  Thực hiện theo quy định Tập thể tổ 

GV hưởng ứng các phong trào chào mừng ngày 20/11 Thực hiện theo kế hoạch Tập thể tổ 

GVCN đôn đốc HS tham gia PT chào mừng ngày 20/11 Thực hiện theo kế hoạch Giao 

GVCN họp PHHS lần 1 Họp theo kế hoạch Giao 

    

III 

Từ 10/10 

đến 15/10 

Dạy văn hóa bình thường theo thời khóa biểu Dạy theo thời khóa biểu Tập thể tổ 

Thao giảng, dự giờ, kiểm tra toàn diện theo kế hoạch Dự giờ, nhận xét, đánh giá Tập thể tổ 

Tiếp tục hưởng ứng các pt chào mừng ngày 20/11 Thực hiện theo kế hoạch Tập thể tổ 

GVCN đôn đốc HS tham gia PT chào mừng 20/11 Thực hiện theo kế hoạch Giao 

Kiểm tra, chấm, trả bài đủ, nhập điểm đúng quy định  Thực hiện theo quy định Tập thể tổ 

Thi lý thuyết giáo viên dạy giỏi cấp trường Thực hiện theo kế hoạch GV dự thi 

Họp tổ chuyên môn lần 1 Thực hiện theo kế hoạch Tập thể tổ 

    

IV 

Từ 17/10 

đến 22/10 

Dạy văn hóa bình thường theo thời khóa biểu Dạy theo thời khóa biểu Tập thể tổ 

Thao giảng, dự giờ, thi GVG, KTTD theo kế hoạch Dự giờ, nhận xét, đánh giá Tập thể tổ 

Kiểm tra, chấm, trả bài đủ, nhập điểm đúng quy định  Thực hiện theo quy định Tập thể tổ 

Tham dự Đại hội Đoàn trường đầy đủ Thực hiện theo kế hoạch ĐVGV 

Tham dự buổi họp mặt ngày 20/10 đầy đủ Thực hiện theo kế hoạch GV nữ 

Tiếp tục hưởng ứng các pt chào mừng ngày 20/11 Thực hiện theo kế hoạch Tập thể tổ 

GVCN đôn đốc HS tham gia PT chào mừng 20/11 Thực hiện theo kế hoạch Giao 

Chuẩn bị tốt hồ sơ chuyên môn Thực hiện theo kế hoạch Tập thể tổ 

    

V 

Từ 24/10 

đến 29/10 

Dạy văn hóa bình thường theo thời khóa biểu Dạy theo thời khóa biểu Tập thể tổ 

Thao giảng, dự giờ, thi GVG, KTTD theo kế hoạch Dự giờ, nhận xét, đánh giá Tập thể tổ 

Kiểm tra, chấm, trả bài đủ, nhập điểm đúng quy định  Thực hiện theo quy định Tập thể tổ 

Lên kế hoạch ôn tập kiểm tra HKI lớp 12 Thực hiện theo kế hoạch Thúy, Giao,  Khỏi 

Tiếp tục hưởng ứng các pt chào mừng ngày 20/11 Thực hiện theo kế hoạch Tập thể tổ 

GVCN đôn đốc HS tham gia PT chào mừng 20/11 Thực hiện theo kế hoạch Giao 

Kiểm tra hồ sơ chuyên môn Thông báo Tổ trưởng 

Họp tổ chuyên môn laàn 2 ,họp HĐSP Họp tập trung Tập thể tổ 

    

VI 

Từ 31/10 

đến 31/10 

Dạy văn hóa bình thường theo thời khóa biểu Dạy theo thời khóa biểu Tập thể tổ 

Thao giảng, dự giờ, thi GVG, KTTD theo kế hoạch Dự giờ, nhận xét, đánh giá Tập thể tổ 

Kiểm tra, chấm, trả bài đủ, nhập điểm đúng quy định  Thực hiện theo quy định Tập thể tổ 

 

 Vĩnh Châu, ngày 30 tháng 9 năm 2016 
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