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I 

01-05/11 

- Hoạt động chủ điểm : Chào mừng - Dự lễ. - Cả tổ. 
Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.   
- Thao giảng, dự giờ, thi GVG. - Báo tiết dạy, dự giờ theo lịch - Cả tổ 
- Ôn tập cho học sinh khối 12. - Hệ thống kiến thức trọng tâm - GV dạy khối 12. 
- Ra đề KT HKI cho khối 12. - Theo phân công của tổ. - GV được PC 
- Dạy phụ đạo HS khối 12: Văn, NN. - Dạy theo TKB - GV được phân công 

- Lên xuống lớp đúng giờ. - Nắm rõ lịch làm việc - Cả tổ. 
 

 
 
 

II 
07-12/11 

- Dạy bù, nếu trễ chương trình. - Dạy vào các ngày thích hợp. - GV trễ CT.  
- Thao giảng- dự giờ; - Báo tiết dạy, dự giờ theo lịch. - Cả tổ. 
- Chấm trả bài, nhập điểm vào máy - Thực hiện theo PPCT - Cả tổ 
- Thi GVG theo lịch. - Thực hiện theo kế hoạch. - GV thi GVG, GK. 
- Dạy phụ đạo HS khối 12: Văn, NN. - Dạy theo TKB - GV được phân công 

- Soạn câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng 
Anh khối 12 (80 câu) 

- Dựa vào kiến thức trọng tâm 
của chương trình. 

-T.Đệ, C.Rươl 

- Lên xuống lớp đúng giờ. - Nắm rõ thời gian làm việc. - Cả tổ 
 

 
 

III 
14-19/11 

- Lên xuống lớp đúng giờ. - Nắm rõ thời gian làm việc. - Cả tổ 
- Chấm trả bài đúng PPCT - Dựa vào PPCT. - Cả tổ 
- Thao giảng - dự giờ; - Báo tiết dạy, dự giờ theo lịch. - Cả tổ. 
- Họp tổ lần 1, dự kiến 15h, 14/11. - Thông báo. - TT 
- Dạy phụ đạo HS khối 12: Văn, NN. - Dạy theo TKB - GV được phân công 

- Tham gia các phong trào chào mừng 
ngày 20/11. 

- Theo kế hoạch của các đoàn 
thể nhà trường; 

- Cả tổ. 

 
 
 

IV 
21-26/11 

- Thao giảng, dự giờ; - Báo tiết dạy, dự giờ theo lịch. - Cả tổ. 
- Kiểm tra toàn diện 01 GV; - Dự giờ, kiểm tra HS,… - T.Lũy. 
- Chấm trả bài, nhập điểm vào máy - Thực hiện theo PPCT - Cả tổ 
- Dạy phụ đạo HS khối 12: Văn, NN. - Dạy theo TKB - GV được phân công 

 
 

V 
28-30/11 

- Kiểm tra hồ sơ của GV. - Thông báo. - GV được TB. 
- Họp tổ L2 14h, 26/11 - Thông báo - Cả tổ. 
- Thao giảng, dự giờ; - Báo tiết dạy, dự giờ theo lịch. - Cả tổ. 
- Dạy phụ đạo HS khối 12: Văn, NN. - Dạy theo TKB - GV được phân công 
- Chấm trả bài, nhập điểm vào máy - Thực hiện theo PPCT - Cả tổ 

 
Vĩnh Châu, ngày 31 tháng 10 năm 2016 

                                                                                      TT 
 

                                                                                                  Lê Thành Lũy 


