NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN VÀ LỊCH CÔNG TÁC CỦA NHÀ TRƯỜNG
TUẦN 28 (Từ 11/03/2019 đến 16/3/2019)
I.

NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN BỘ MÔN

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch chuyên môn tuần 28 và đảm bảo đúng thời gian và chất lượng công việc.
- Thực hiện đôn đốc, kiểm tra việc học tập và rèn luyện của học sinh.
- Thực hiện kiểm tra thường xuyên, định kì theo quy định.
- Đảm bảo đầy đủ, kịp thời hồ sơ, giáo án, sổ đầu bài.
- GVBM giảng dạy tại khối 9 và khối 12 tăng cường trong việc giáo dục ý thức, tính chuyên cần học tập của học
sinh; tăng cường bồi dưỡng kiến thức, trang bị kỹ năng làm bài và động viên tinh thần học tập cho học sinh.
- Đảm bảo chất lượng, đầy đủ thời lượng, đúng giờ ở tất cả các tiết dạy học buổi sáng, buổi chiều.
- Yêu cầu học sinh nghiêm túc, đi học đầy đủ, đúng giờ trong các buổi học chiều.
II.

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

1. Nhiệm vụ của trưởng khối chủ nhiệm
- Chỉ đạo GVCN cùng khối thực hiện nghiêm túc, chất lượng Kế hoạch chủ nhiệm tuần 28.
- Chỉ đạo GCCN cùng khối trong việc yêu cầu học sinh thực hiện làm vệ sinh, giữ gìn vệ sinh thân thể và tại lớp
học, tại nơi được phân công. Đặc biệt, đối với học sinh ở nội trú, bán trú. Chỉ đạo học sinh thực hiện lao động theo
kế hoạch được giao.
- Chỉ đạo GVCN trong việc giáo dục học sinh đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, thực hiện phòng cháy
nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.
- Chỉ đạo GVCN trong việc tổ chức thi đua trong lớp, trong khối.
- Chỉ đạo GVCN trong việc kiểm tra, đôn đốc, động viên học sinh tập luyện, thi đấu thể thao, văn nghệ; trong
việc phối kết hợp cùng tổ chức Đoàn- Đội để quản lý học sinh.
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- Truyền tải nội dung chỉ đạo của Hiệu trưởng đề thực hiện chủ nhiệm trong khối được đảm bảo.
- Chỉ đạo GVCN trong khối thực hiện tốt công tác quản lớp đầu giờ đúng thời gian theo quy định.
- Chỉ đạo GVCN trong việc trực 15p đầu giờ; làm vệ sinh và giữ gìn vệ sinh.
2. Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm
- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc kế hoạch tuần 26 đảm bảo chất lượng, hiệu quả các nội dung chỉ đạo công tác
chủ nhiệm
- GVCN thực hiện tốt công tác quản lớp đầu giờ, tiếp tục ổn định nề nếp của lớp theo yêu cầu.
- GCCN quán triệt, yêu cầu học sinh thực hiện làm vệ sinh, giữ gìn vệ sinh thân thể và tại lớp học, tại nơi được
phân công. Đặc biệt, yêu cầu học sinh ở nội trú, bán trú đảm bảo vệ sinh thân thể, nơi ở. Chỉ đạo, quản lý học sinh
thực hiện lao động theo kế hoạch được giao và có chế độ báo cáo với ban lao động.
- GVCN giáo dục học sinh đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, thực hiện phòng cháy nghiêm túc, chất
lượng, hiệu quả.
- GVCN thực hiện tổ chức thi đua trong lớp, trong khối.
- GVCN thực hiện kiểm tra, đôn đốc, động viên học sinh tập luyện, thi đấu thể thao, văn nghệ chào mừng ngày
26/3; trong việc phối kết hợp cùng tổ chức Đoàn - Đội để quản lý học sinh.
- GVCN chấn chỉnh việc trực 15p đầu giờ (đảm bảo đúng giờ, trực đầy đủ thời lượng, không bỏ trực đầu giờ)
- Thực hiện kiểm tra quân số lớp, đôn đốc học sinh đi học đầy đủ, liên lạc tới phụ huynh học sinh nhằm đảm bảo
việc đi học đầy đủ, đúng giờ của học sinh.
- Qua kết quả thi thử đợt I, GVCN K12 giáo dục học sinh trong việc ôn thi, ôn tập, tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ
năng làm bài theo từng môn, đảm bảo chất lượng, tránh lãng phí.
- GVCN K9, K12 tăng cường tư vấn, giáo dục học sinh trong việc ôn thi, ôn tập chuẩn bị kiến thức thi vào 10 và
thi TNTHPT QG.
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III.
Thứ

LỊCH CÔNG TÁC CỦA NHÀ TRƯỜNG
Buổi

Thời gian
7h00

2

Sáng

11/03/2019

Tên công việc
Ngoại khóa: chủ đề: Trung thực
Tập huấn công tác Đoàn Đội (ngày 10/312/3)

Người thực hiện
Khối 10
Đ/c Dung, Định

Địa điểm/
Nơi tiếp nhận
Sân sau nhà C
Cung VHTN. TP.

Chiều
3
12/03/2019

Sáng

10h

Họp giữa BGH và GV. TATC. cấp THPT
(Học sinh nghỉ học Ielts tiết 4, 5).

14h

Thi thử Olympic K6+K7

Chiều
Sáng

4
13/03/2019

Chiều

5
14/03/2019

Sáng
Chiều

6

Sáng

8h00

Chiều
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều

16h00

15/03/2019

7
16/03/2019

CN
17/03/2019

P.108 C

Học sinh K6+K7
(theo danh sách)

K6+K7 nghỉ học thêm

Giao ban tuần 28
Gặp mặt đội tuyển HSG cấp tỉnh THCS

BÍ THƯ - HIỆU TRƯỞNG
TS. Nguyễn Thanh Tùng

BGH, CTCĐ, BTLCĐ,
Phòng họp
TPTĐội, TKCN, TKHĐ
BGH, GVBM, GVCN
Phòng Hội đồng

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
Vũ Thị Khánh Chi
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