
UBND QUẬN ĐỐNG ĐA 

TRƯỜNG THCS LÁNG HẠ 

KẾ HOẠCH TUẦN 37 (TUẦN 4 THÁNG 05/2022) 

Láng Hạ, ngày 23 tháng 5 năm 2022 

THỨ/NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU NGƯỜI TRỰC 

THỨ 2 

(23/5) 

- 7h15: Chào cờ&Sinh hoạt đầu tuần   

- Nộp Báo cáo đánh giá viên chức tháng 5 cho PGD 

(Vượng). 

- Sơ duyệt chương trình tổng kết. 

- Giáo viên hoàn thành hồ sơ (Theo biên bản kiểm tra).  

- Đ.c Thuỷ phân công kiểm tra hồ sơ (lần 2) 

- Chuẩn bị giấy mời lễ tổng kết. 

- Tổng hợp, rà soát hồ sơ chiến sĩ thi đua (Đ/c Trang) 

- BGH 

- Đ/c Vượng (VP) 

Đ/c Quỳnh 

(TKHĐ) 

THỨ 3  

(24/5) 

- 8h: Phổ biến đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV, chuẩn 

HT, PHT trên hệ thống Temis, Hướng dẫn GVCN chỉnh 

sửa lý lịch học sinh trên hệ thống (Tại phòng Hội đồng) 

- Học sinh khối 6,7,8: Nghỉ; HS khối 9: Học bình 

thường. 

- GV: Hoàn hoàn thành đánh giá viên chức tháng 1,2,3 

trên hệ thống đánh giá viên chức; Đánh giá chuẩn trên 

Temis; Đánh giá năm học; bổ sung lý lịch viên chức.  

- 14h30: Kiểm tra hồ sơ 6,7,8 (lần 2). 

- GVCN chỉnh sửa hồ sơ học sinh 6,7,8 trên hệ thống (Theo 

biên bản kiểm tra). 

- Gửi giấy mời lễ tổng kết (Vượng) 

 

- BGH 

- Đ/c Vượng (VP) 

- Đ/c Liên (BTT) 

THỨ 4 

( 25/5) 

- Học sinh học bình thường 

- Chuẩn bị lễ tổng kết 

Chuẩn bị hồ sơ công tác hè và bàn giao học sinh cho Phường 

(Đ/c: Thuỷ, Vượng). 

- BGH 

- Đ/c Vượng (VP) 

- Đ/c Châu (NV ĐD) 

THỨ 5 

(26/5) 

- 8h: Tổng duyệt chương trình tổng kết. 

- 9h30: Họp ban tổ chức lễ tổng kết (Các đồng chí đã 

được phân công+Bảo vệ+Lao công). 

Chuẩn bị lễ tổng kết năm học 2021-2022 - BGH 

- Đ/c Vượng (VP) 

- Đ/c Cường(BTĐ) 

THỨ 6 

(27/5) 

- 7h tổng kết năm học 2021-2022 dưới sân trường 

- 9h30 tổng kết năm học 2021-2022 trong hội đồng 

giáo dục: Phòng hội đồng 

14h: Giao ban hiệu trưởng tháng 6,7 (Đ/c Kiên) - BGH 

- Đ/c Vượng (VP) 

- Đ/c Trang (CTCĐ) 

THỨ 7 

(28/5) 

- BGH ký duyệt học bạ. 

- VP tập hợp hồ sơ giáo viên. 

 - BGH 

- Đ/c Trang (CTCĐ) 

- My TPT 

CN (29/5)   

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 


