
SỞ GD&ĐT HÀ NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT NAM CAO  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

    

Số: 63/KH-THPTNC Lý Nhân, ngày 15 tháng 08 năm 2019 
 

 

KẾ HOẠCH 
 

Công tác chuyên môn tháng 08, 09 năm học 2019-2020 
 

I . NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
 

- Tăng cường quản lí nề nếp học tập của học sinh và công tác chuyên môn của giáo 

viên đầu năm học. 
 

- Chuẩn bị khai giảng năm học 2019-2020.  
- Khai giảng năm học 2019-2020.  
- Tổ văn phòng chuẩn bị các loại hồ sơ chuyên môn phục vụ năm học 2019-2020.  
- Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ năm học mới. 

 
- Rà soát xây dựng Kế hoạch giáo dục nhà trường định hướng phát triển năng lực 

học sinh. 
 

- Xây dựng kế hoạch nhà trường, kế hoạch tổ nhóm CM, kế hoạch cá nhân.  
- Rà soát, lựa chọn thành lập các đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh cả 3 khối 12, 11,  

10.  
- Hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kĩ thuật.  
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. 

 
II. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Xếp theo tuần thực học của biên chế năm học).  

Tuần Nội dung công việc chính Ngày Người thực hiện 
    

1 (26- - Học bình thường theo TKB buổi sáng  Toàn trường 

31/8) số 01   26/8  
    

 - Kiểm tra việc thực hiện nề nếp của  Đoàn thanh niên 

 học sinh, Tập huấn thi đua trong HS   
    

 - Họp cơ quan, họp CMHS  30/8, 1/9 Lãnh đạo, GVCN 

 

- Các công việc phát sinh khác theo sự 

chỉ đạo của Sở   
    

2 (02- - Khai giảng năm học mới 5/9 Toàn trường 

07/9) 

   

- Học bình thường theo TKB sáng, TKB 
học thêm buổi chiều  Toàn trường 

    

 - Kiểm tra việc thực hiện nề nếp của  Đoàn thanh niên 

 học sinh   
    

 - Các công việc phát sinh khác theo sự   

 chỉ đạo của Sở   
    

3 (09- - Nộp kế hoạch thực hiện CTGDPT  15/9 Đ/c Quân 

14/09) 
   

- Nộp báo cáo số liệu đầu năm, Nộp kế  Lãnh đạo nhà trường 

 hoạch năm học về Sở.   
    



 - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của  Ban kiểm tra nội bộ 

 giáo viên   

    
    

 - Các công việc phát sinh khác theo sự   

 chỉ đạo của Sở   
    

4 (16- - Hội Nghị CBCCVC  Cán bộ, GV, CNV 

21/09)   toàn trường 
    

 - Học theo thời khoá biểu  Toàn trường 
    

 - Các công việc phát sinh khác theo sự   

 chỉ đạo của Sở   
    

 - TTCM, NTCM chuyển kế hoạch tổ, 16- TTCM, NTCM, GV 

 kế hoạch nhóm tới GV để GV lập kế 21,23/9  

 hoạch cá nhân và nộp để TTCM duyệt   
    

5 (23- - Học theo thời khoá biểu   

28/09) 
   

- TTCM, NTCM nộp KH tổ, nhóm 26/09  

 CM, KHCN của GV( 2 bản)   

    
    

 - Kiểm tra về cập nhật trong sổ điểm 30/9 đ/c Trường 

 điện tử   
    

 - Kiểm tra về việc biên chế lớp học 24-28/09 Đ/c Quân 
    

 - Kiểm tra về việc ghi lịch báo giảng, 30/9 đ/c L.Anh VP 

 sổ đầu bài, sổ đăng kí sử dụng phòng   

 học bộ môn   
    

 - Hoàn thiện hồ sơ kiểm tra nội bộ  Ban kiểm tra nội bộ 
    

 - Các công việc phát sinh khác theo sự   

 chỉ đạo của Sở   
    

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Lãnh đạo nhà trường (để chỉ đạo); PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

- Các TTCM, GV (để thực hiện);  
- Đăng wedsite trường;  
- Lưu văn phòng. 

 

Trương Duy Quân 

 

 

 
  


