
UBND QUẬN ĐỐNG ĐA 

TRƯỜNG THCS LÁNG HẠ 

KẾ HOẠCH TUẦN 35 (TUẦN 2 THÁNG 05/2022) 

Láng Hạ, ngày 09 tháng 5 năm 2022 

THỨ/NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC 

THỨ 2 

(09/5) 

- 7h15: Chào cờ&Sinh hoạt đầu tuần   

- Niêm yết danh sách học sinh thi cấp Olympic cấp 

Quận tại bảng tin và thông báo cho GVCN (Đ.c: 

Vượng) 

- 11h15: Hội đồng xét tốt nghiệp làm việc (BGH, 

Đ/c: Cường, Hạnh, Hương, Luyên, My, Liên). 

- GVCN 9 phát đơn đăng kí vào 10 (Bản chính 

thức – M01: Đ.c Luyên, Hương) 

- Niêm yết danh sách thi bổ sung tại bảng tin kèm vị trí phòng thi 

(Đ/c: Thuỷ, Vượng). 

- Phân công nhiệm vụ tổng kết năm học 2021-2022 (Đ/c Thuỷ) 

- BGH 

- Đ/c Vượng (VP) 
Đ/c Quỳnh (TKHĐ) 

THỨ 3  
(10/5) 

GVCN 9 thu đơn đăng kí vào 10 (Bản chính 

thức – M01: Đ.c Luyên, Hương) 

- Niêm yết danh sách hs lớp 9, chuẩn bị CSVC thi khảo sát lần 2 

(Đ/c: Thuỷ, Vượng). 

- Họp phân công nhiệm vụ các thành viên lễ tổng kết năm 

học (CB, GV có nhiệm vụ, Đ/c Thuỷ phụ trách) 

- BGH 

- Đ/c Vượng (VP) 
- Đ/c Liên (BTT) 

THỨ 4 

( 11/5) 
- Học sinh K9 thi Khảo sát (Lần 2):  

          7h30 – 9h30: Thi Văn 
           10h – 11h: Thi Ngoại Ngữ 

           14h-16h: Thi Toán 

GV dạy 9 chấm thi khảo sát lần 2 

 

- BGH 

- Đ/c Vượng (VP) 
- Đ/c Châu (NV ĐD) 

THỨ 5 

(12/5) 
- 11h15: Hội đồng xét TN làm việc (Lần 2-

Chính thức) 

- GV hoàn thành điểm của học sinh 6,7,8 trên 

hệ thống (Hoàn thành trước 16h) 

- Nhập đơn đăng ký vào 10 (Bản chính thức – 

M01) lên hệ thống  và in bảng tổng hợp (Mẫu 

M08) (Đ/c Cường, Vượng) 

16h: Báo cáo kết quả thi KSCL lớp 9 (Lần 2) 
17h: GVCN gửi kết quả KSCL lớp 9 cho PHHS 

- BGH 
- Đ/c Vượng (VP) 
- Đ/c Cường(BTĐ) 

THỨ 6 
(13/5) 

PHHS thay đổi nguyện vọng của học sinh đăng 

ký thi vào 10 (Nếu có) 

In và phát cho GVCN rà soát dữ liệu bản (M08) 

với đơn đăng ký (Lần 1) (Vượng, Cường, 

Hương, Luyên) 

- GVCN 6,7,8 bình bầu, xếp HK tháng 5, HKII, 

Cả năm 2021-2022. 

GVCN nhập dữ liệu rèn luyện học sinh trên hệ thống. - BGH 
- Đ/c Vượng (VP) 

- Đ/c Trang (CTCĐ) 

THỨ 7 
(14/5) 

- Rà soát dữ liệu bản M08 (Lần 2) (GVCN 9, 

Vượng, Cường) 

 - BGH 



- GVCN 6,7,8 bình bầu, xếp HK tháng 5, 

HKII, Cả năm 2021-2022. 17h GVCN 6,7,8 

hoàn thành dữ liệu HS trên hệ thống. 
In kết quả rèn luyện học sinh lớp 6,7,8 năm học 

2021-2022 (Cường, Vượng) 

- Đ/c Trang (CTCĐ) 
- My TPT 

CN (15/5) Tổng kết công tác kế hoạch nhỏ của học sinh  

Lưu ý:   - Các đồng chí nhóm bảo vệ, lao công trực theo ca đã phân công,  

- Nếu có việc hoặc lịch đột xuất của nhà trường BGH sẽ điều động theo yêu cầu công việc. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Trung Kiên 


