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TUẦN 30: Từ  11/3/2019  đến 16/3/2019              Lớp trực : Sáng          Chiều    

Thứ 

ngày 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC Ghi 

chú Sáng Chiều 

2 

11/3 

- Sinh hoạt nhóm CM K7,9.  

- GV bộ môn Toán, Ngữ văn, 

T.Anh hoàn thành chấm bài 

KSCL vào điểm  bảng GTGĐ 

trường THCS Nguyễn Trãi 

- Sinh hoạt nhóm CM K7,8 

- GV bộ môn Toán, Ngữ văn, 

T.Anh hoàn thành chấm bài 

KSCL  vào điểm  bảng GTGĐ 

trường THCS Nguyễn Trãi 

 

3 

12/3 

 

- BGH kiểm tra HSCM và dự giờ 

giáo viên 

9h05 Họp Tổ CNTT 

 

 

 

- BGH kiểm tra HSCM và dự giờ 

giáo viên 

 

 

4 

13/3 

 

- BGH kiểm tra HSCM và dự giờ 

giáo viên 

 

 

 

 

- BGH kiểm tra HSCM và dự giờ 

giáo viên 

 

 

5 

14/3 

 

- BGH kiểm tra HSCM và dự giờ 

giáo viên 

 

 

 

 

- BGH kiểm tra HSCM và dự giờ 

giáo viên 

 

 

6 

15/3 

 

- BGH kiểm tra HSCM và dự giờ 

giáo viên 

 

 

 

 

- BGH kiểm tra HSCM và dự giờ 

giáo viên 

 

 

7 

16/3 

 

- BGH kiểm tra HSCM và dự giờ 

giáo viên 

- Sau tiết 3 họp GVCN 

 

 

 

- BGH kiểm tra HSCM và dự giờ 

giáo viên 

- Sau tiết 3 họp GVCN 

 

 

CN 

17/3 

 

Nghỉ 

 

Nghỉ 
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KẾ HOẠCH TUẦN 30 

Từ ngày 11/3/2019  đến 16/3/2019 

I. Công tác tổ chức: 

- BGH xây dựng Kế hoạch tổ chức cho học sinh đi tham quan học tập ngoại 

khóa tại Khu du lịch sinh thái Hồ Núi Cốc- Đại Từ- Thái Nguyên. 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyên đề cấp Quận môn Công nghệ 8 dự 

kiến thực hiện tuần 31 

II. Công tác chuyên môn:  

1. Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 30 năm học 2018-2019. 

2. Sinh hoạt nhóm CM vào thứ 2 (11/03/2019).  

3. Giáo viên bộ môn Ngữ văn, Toán, tiếng Anh hoàn thành chấm và vào bảng 

GTGĐ bài KSCL trường THCS Nguyễn Trãi trong ngày thứ 2(11/3/2019). Đ/c 

Hồng B, Thanh Hường hoàn thành nhập điểm trong ngày 12/3/2019.   

4. Ngày 13/3/2019 đ/c Bùi Hải hoàn thành Báo cáo kết quả KSCL giữa HKII 

của trường THCS Nguyễn Trãi nộp PGD. 

5. GV dạy đội tuyển tăng cường BDHSG K6,7,8 theo TKB. 

6. Các nhóm chuyên môn tiếp tục tổ chức Thao giảng đợt II kết thúc vào ngày 

23/3/2019. 

7. Kiểm tra hồ sơ chuyên môn các đ/c: Nguyễn Thị Minh Hà, Lê Trung hiếu, 

Đỗ Thị Dung, Nguyễn Duy Bảo Khánh. 

8. Các đ/c Tổ trưởng tổ KHTN, Nhóm trưởng công nghệ cùng các đ/c GV 

giảng dạy môn Công nghệ tiếp tục xây dựng bài giảng cho đ/c Lương Tuyết Thu 

thực hiện chuyên đề cấp Quận vào tuần 31. 

9. Dự giờ và kiểm tra toàn diện đ/c: Lê Thị Lan và hoàn thiện hồ sơ kiểm tra 

toàn diện trong tuần 30. 

10. Các tổ chuyên môn thực hiện chuyên đề cấp trường tháng 3 theo kế hoạch 

     11. Tổ CNTT tiếp tục triển khai Sổ liên lạc điện tử miễn phí trên phần mềm 

eSAM tới GVCN, HS, CMHS 

     12. Một số học sinh tiếp tục tập luyện và tham gia thi đấu TDTT cấp thành phố. 

HS khối 8 tập luyện tham gia “ Ngày chạy olimpic vì sức khỏe toàn dân”. 

     13. BGH kiểm tra và dự giờ đột xuất giáo viên 

     14. PGD kiểm tra đột xuất hoạt động giáo dục một số trường. 

 III. Công tác khác 

- BCH chi đoàn và Liên đội xây dựng kế hoạch tổ chức cho học sinh đi tham 

quan học tập ngoại khóa, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn 

TNCS HCM 26/3. 

- Tổ chức hội thu “ Kế hoạch nhỏ” theo đúng kế hoạch nộp về Hội đồng đội 

Quận HĐ. 

- Triển khai chương trình hội thu “Một triệu quyển vở ủng hộ thiếu nhi có 

hoàn cảnh khó khăn” mỗi HS ít nhất 1 quyển vở. 

- TPT tiếp tục duy quản lý tốt nền nếp học tập học sinh, nếp thể dục giữa giờ 

và các hoạt động khác. 

 


