
TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT 

 

 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2019 (có điều chỉnh)  

 

NGÀY THỨ                                                NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

29/7 Hai *Từ 7h15: Thực hiện dạy/học hè theo KH (viết đơn đăng ký học hè; vệ sinh lớp học, lao động 

công ích,..) 

*Từ 8h00: Thông báo Danh sách lớp 10 tại Bảng tin  

*Từ 9h00: GVCN khối 10 nhận DS lớp tại VP; làm việc với HS tại phòng học: Giới thiệu 

về nhà trường, cho hs đăng ký đồng phục, đăng ký mua SGK;  

Dự kiến: GV bộ môn đi học bồi dưỡng hè theo lịch của trường BDCB. 

30/7 Ba 8h00 GVCN khối 10:  Giới thiệu về nội quy nhà trường, tạm thời bố trí cán bộ lớp, cho hs 

nhận đồng phục, bố trí hs nhận bàn giao ghế ngồi cho lớp, nhận SGK,..  

*Sở GD&ĐT hoàn thành công  nhận xét TN sau phúc khảo 

14h00 Toàn thể GV học chính trị hè tại khu liên cơ tầng 2 quận Long Biên 

31/7 Tư  Hoàn thành điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT. (đ/c 

Việt phụ trách) 

1/8 Năm *Từ tiết 1: Thực hiện dạy/học hè theo KH (THỰC HIỆN TỪ 1/8 – 14/8) 

Khối 11 Học sáng (tiết 1 từ 7h15); Khối 12 học chiều (tiết 1 từ 14h00);  

2 Sáu   

3 Bảy  

4 CN Dự kiên: Họp CMHS khối 10 từ 8h00. (chuyển sang 11/8 do mưa bão) 

5 Hai *7h00: Thực hiện dạy/học hè theo KH 

*9h00:Tiếp đoàn kiểm tra của UBKT quận Long Biên 

*Thực hiện BDHSG lớp 12: Dự kiến: Từ 06/8/2019 đến 01/10/2019: 3 tiết/môn/tuần (9 tuần) 

*Từ 14h00: Họp chi bộ tháng 8/2019 tại phòng họp 

*Từ 15h00: Họp LTMR tại phòng họp (TK hè 2019; biên chế/PCCT năm học 2019 - 2020; chuẩn 

bị mọi mặt đón năm học mới…) (công tác tự đánh giá ngoài ; trường chuẩn QG 2019) 

*BGH (đ/c Lý): xây dựng kế hoạch lao động công ích “Thứ bảy xanh-sạch-đẹp” định kỳ, 

thực hiện vào thứ bảy hàng tuần; Chỉ đạo các lớp, các bộ phận thực hiện chiến dịch vệ 

sinh môi trường tăng cường đợt cao điểm phòng, chống sốt xuất huyết năm 2019 và gửi ( 

Video + hình ảnh) về mail hinhanhtyt@gmail.com để tổng hợp báo cáo lên UBND quận và 

TTYT quận Long Biên đúng theo quy định. 

6 Ba  Từ 8h15: Thi lại hs lớp 10, 11 (01 hs 11A6; 02 hs 10A5); 

(yêu cầu GVCN đ/c Tuyết (11A6), đc Phụng (10A5) thông báo đến từng hs của lớp.  
Từ 6-8/8: đ/c Giang Hà tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy NN tại trường Wellspring  

7 Tư  * GV tiếng Anh hội thảo tại trung tâm Wasington từ 10h45 (đ/c Giang Hà Thông báo tới nhóm NN) 

*14h00 Họp về công tác dạy nghề tại Trung tâm GDNN-GDTX Long Biên: đ/c Việt 

*Từ15h00: Họp tổ CM/CT (thông qua dự thảo KH tổ/nhóm; chuẩn bị mọi mặt đón năm học mới…) 

8 Năm Chuyên đề: Bồi dưỡng giáo viên về việc thực hiện chương trình GDPT mới môn Ngữ văn 

THPT (Chuyên đề 2.31) cho 100% giáo viên Ngữ văn các trường THPT công lập tại trường 

Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội 

9 Sáu 14h30 Họp GVCN lớp 12 

10 Bảy  

11 CN Họp CMHS khối 10 từ 8h00. (lịch cũ 4/8) 

Học bồi dưỡng chuyên đề Chương trình GDPT mới 2018 của khối THPT Công lập quận Long 

Biên: Hội trường tầng 4, Công an Quận Long Biên - số 1, Vạn Hạnh, Long Biên. 

12 Hai *BGH (đ/c Lý) chỉ đạo thực hiện kế hoạch lao động công ích “Thứ bảy xanh-sạch-đẹp” định 

kỳ, thực hiện vào thứ bảy hàng tuần. 

Họp tổng kết năm học tại trường Hà Nội – Amstecdam:  đ/c Vịnh cả ngày. 

13 Ba 8h00 GVCN 3 khối Hội thảo tại tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương 

(Atlantic Group, số 33 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội);  

14 Tư  Kết thúc học hè;  

mailto:hinhanhtyt@gmail.com


15 Năm Bắt đầu HK1 (Các khối vệ sinh trường lớp theo Kh đ/c Lý phụ trách);  

8h00: quán triệt chỉ thị số 35 của Bộ chính trị tại HT quận ủy: đ/c Vịnh dự 

16 Sáu *Toàn trường thực hiện TKB số 01 

*Dự kiến Lịch học 

- Buổi sáng: Khối 12 và các lớp: 11a1, 2, 3, 4, 5, 6,7 

- Buổi chiều: Khối 10 (10 lớp) và các lớp: 11a8, 9 

* 16h30: Họp đại diện trưởng ban CMHS khối 11, 12 (đ/c Lý phụ trách)   

17 Bảy  

18 CN Họp CMHS tại phòng học: 

11A1- 11A7, khối 12 từ 8h00 – 10h00; 11A8+ 11A9: từ 14h30 – 16h30  

19 Hai *Toàn trường thực hiện TKB số 01 

*Dự kiến Lịch học 

- Buổi sáng: Khối 12 và các lớp: 11a1, 2, 3, 4, 5, 6,7 

- Buổi chiều: Khối 10 (10 lớp) và các lớp: 11a8, 9 

- Trực tuần Sáng 12a1; chiều: 11A8 

*Giờ học: Theo TB bằng văn bản 

*Học trái buổi: Môn TD  khối chiều (nếu có) 

*Tiết chào cờ: Cách mạng - Mùa thu tháng Tám (11A1);  

*Lưu ý: Tiết Chào cờ hàng tuần (sáng: tiết 1; chiều: tiết 5): thực hiện theo KH 

20 Ba  

21 Tư  *Tổ CM: Hoàn thành KH dạy thêm học thêm (Lưu ý: Mục đích-yêu cầu, đối tượng, nội dung, 

chương trình, phân công GV…phải cụ thể, bám sát chương trình (cơ bản và nâng cao) và có 

tính khả thi cao. Nộp KH về BGH (đ/c Vịnh) 

- Tổ CM-CT đánh giá xếp loại HT, PHT, GV, NV 

22 Năm 14h00  Hội nghị đánh giá ngoài tại trường BDCB: đ/c Vịnh  

23 Sáu  

24 Bảy *Tiết SH: Các lớp học Điều lệ trường THPT, Nội quy trường THPT Lý Thường Kiệt; Kiện toàn 

bộ máy cán bộ lớp… 

25 CN  

26 Hai *Tiết Chào cờ: Nước CHXHCN Việt Nam muôn năm (11 A2);Trực tuần: Sáng 12A2; chiều: 

11A9 

14h00 Họp Giao ban CU, BGH, CĐ, ĐTN.  

27 Ba  

28 Tư *C¸c tæ CM-CT tiÕp tôc hoµn thµnh hå s¬ chuyªn m«n, hồ sơ GVCN 

29 Năm  

30 Sáu  

31 Bảy Từ 16h10 đến 17h10 Tập dượt khai giảng  CB-GV-NV và HS khối chiều + khối diễu hành có mặt.  

1/9 CN  

2 Hai *Toàn trường nghỉ lễ 2/9 

3 Ba  

4 Tư *Dự kiến: Từ 7h00: Tổng duyệt khai giảng (Toàn thể CB, GV, HS toàn trường có mặt. Sau tổng 

duyệt, Hs khối sáng : Tổng vệ sinh lớp học chuẩn bị khai giảng. 

*Dự kiến: Từ 8h15: Họp chi bộ (P.họp) 

*Dự kiến: Từ 9h15: Họp Liên tịch MR (P.họp)  

*Buổi chiều: Tổng vệ sinh lớp học chuẩn bị khai giảng. 

*Các bộ phận tiếp tục chuẩn bị Lễ khai giảng và đón học sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020. 

Hoàn tất công việc trước 17h00. 

5  DỰ KIẾN: KHAI GIẢNG VÀ ĐÓN HỌC SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2019 – 2020 

 (dự kiến từ 7h00 đến 9h00: các hoạt động chào mừng năm học mới).  

 
Dù kiÕn trªn cã thÓ thay ®æi tuú theo kÕ ho¹ch cña Së vµ t×nh h×nh cô thÓ cña nhµ trêng 

                                            HIỆU TRƯỞNG 

 



                                        


