
Lớp trực ban: 12A5,6

Buổi sáng
Người (bộ phận)

 thực hiện
Buổi chiều

Người (bộ phận) 

thực hiện

Hai 03/01/2022 Nghỉ bù ngày lễ Toàn cơ quan (trừ bộ phận trực Tết) Nghỉ bù ngày lễ
Toàn cơ quan (trừ bộ 

phận trực Tết)
Thầy Khải

Ba 04/01/2022

 - Học văn hóa theo TKB số 1: Học tại trường 

12A6,7,8,9; Học trực tuyến các lớp còn lại.              

- Kiểm tra công tác dạy học và phòng dịch Covid 19. 

 - Hành chính và GV theo TKB.                

- BGH, Y tế và các bộ phận liên quan.                

 - Học TD theo TKB TD số 1.                  

- Học ôn tập, BD bổ sung kiến 

thức theo TKB ôn tập số 3.                        

 - GVTD theo TKB.                                

- GV theo phân công.       
Thầy Tuấn

Tư 05/01/2022

 - Học văn hóa theo TKB số 1: Học tại trường 

12A1,2,3,4,5; Học trực tuyến với các lớp còn lại.              

- Kiểm tra công tác dạy học và phòng dịch Covid 19.    

 - Hành chính và GV theo TKB.                

- BGH, Y tế và các bộ phận liên quan.                

 - Học TD theo TKB TD số 1.                  

- Học ôn tập, BD bổ sung kiến 

thức theo TKB ôn tập số 3.                        

 - GVTD theo TKB.                                

- GV theo phân công.       
Thầy Đồng

Năm 06/01/2022

 - Học văn hóa theo TKB số 1: Học tại trường 

12A6,7,8,9; Học trực tuyến các lớp còn lại.              

- Lớp 10,11: Kiểm tra cuối HK1 trực tuyến . 

 - Hành chính và GV theo TKB.                

- BGH, Y tế và các bộ phận liên quan.                

 - Học TD theo TKB TD số 1.                  

- Học ôn tập, BD bổ sung kiến 

thức theo TKB ôn tập số 3.                        

 - GVTD theo TKB.                                

- GV theo phân công.       
Thầy Đồng

Sáu 07/01/2022

 - Học văn hóa theo TKB số 1: Học tại trường 

12A1,2,3,4,5; Học trực tuyến với các lớp còn lại.              

-Lớp 10,11: Kiểm tra cuối HK1 trực tuyến .    

 - Hành chính và GV theo TKB.                

- BGH, Y tế và các bộ phận liên quan.                

 - Học TD theo TKB TD số 1.                  

- Học ôn tập, BD bổ sung kiến 

thức theo TKB ôn tập số 3.                        

 - GVTD theo TKB.                                

- GV theo phân công.       
Thầy Khải

Bảy 08/01/2022

 - Học văn hóa theo TKB số 1: Học tại trường 

12A6,7,8,9; Học trực tuyến các lớp còn lại.              

- Lớp 10,11: Kiểm tra cuối HK1 trực tuyến . 

 - Hành chính và GV theo TKB.                

- BGH, Y tế và các bộ phận liên quan.                

 - Học TD theo TKB TD số 1.                  

- Học ôn tập, BD bổ sung kiến 

thức theo TKB ôn tập số 3.                        

 - GVTD theo TKB.                                

- GV theo phân công.       
Thầy Tuấn

CN 09/01/2022

KT. HIỆU TRƯỞNG

LƯU Ý: PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Báo cáo tình hình học tập hàng ngày về Cụm, Sở: Thầy Tuấn

Nguyễn Huy Tuấn

Ngoài nội dung công việc trên, những công việc đột xuất sẽ do Hiệu trưởng phân công 

trực tiếp.

GVCN báo cáo tình hình dịch bệnh và sức khoẻ HS của lớp hàng ngày về nhà trường.

Giám hiệu 

trực

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18
TRƯỜNG THPT TIẾN THỊNH Từ ngày 03 tháng 01 năm 2022 đến ngày 09 tháng 01 năm 2022.

Thứ
Ngày/tháng/

năm

Nội dung công việc

Hoàn thành hồ sơ và kết quả HD thực tập sư phạm tại trường cho giáo sinh TT.


	01

