
TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT  

  

 DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2019  
Trọng tâm công tác  

- Khai giảng và đón học sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020. 

- Tiếp tục thực hiện CT 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh.  

- Ổn định nề nếp, thực hiện kỷ luật lao động, hoàn thành hồ sơ tổ/nhóm/GVBM/GVCN. 

- Tích cực nâng cao chất lượng bồi dưỡng HSG lớp 12.  

- Tích cực triển khai cuộc thi KHKT. 

- Thực hiện giảng dạy Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh. 

- Tích cực chuẩn bị Thi GVDG cấp trường môn Ngữ Văn, Địa lý, Tin học. 

- Thực hiện GDNGLL, Hướng nghiệp, dạy nghề lớp 11, SHTT theo kế hoạch. 

- Tích cực thực hiện công tác quản lý, sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm đúng quy định. 

- Phát động tháng ATGT; tổ chức cho HS và CMHS ký cam kết Phòng chống TNXH, ATGT, bảo vệ môi trường.  

- Tham gia các hoạt động cụm (trường THPT Nguyễn Văn Cừ làm cụm trưởng) 

Ngày Thứ Nội dung công việc 

26 Hai *Tiết Chào cờ: Nước CHXHCN Việt Nam muôn năm (11 A2);Trực tuần: Sáng 12A2; chiều: 11A9 

8h30 : đ/c Lý dự họp ban tuyên giáo tại trung tâm BD Chính trị quận Long Biên. 
8h00 Chạy báo Hà Nội mới tại trường (Nhóm TD)  
14h00 Họp Giao ban CU, BGH, CĐ, ĐTN.  

27 Ba Trong tuần: Các tổ CM-CT tiếp tục hoàn thành hồ sơ chuyên môn, hồ sơ GVCN 

28 Tư Các TTCM-NT: họp giáo vụ theo lịch của Sở.(từ 26/8-3/9/2019) 

29 Năm  

30 Sáu  

31 Bảy Khối 12 gửi dữ liệu thi nghề về trường THPT Phúc Lợi trước 11h00 (đ/c Phượng) 

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 - Trực tuần:  Sáng 12A3; chiều: 10A1. 

Khối 11: Bắt đầu học nghề theo TKB. 

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

tổng vệ sinh chuẩn bị khai giảng (đ/c Lý chỉ đạo) 

*8h15: Họp chi bộ (P.họp) 

*9h30: Họp Liên tịch MR (P.họp). 

*Các bộ phận chuẩn bị Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Hoàn tất công việc trước 17h00. 

5 Năm *KHAI GIẢNG VÀ ĐÓN HỌC SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2019 - 2020 (theo KH riêng) 

*9h00: Họp cơ quan công tác tháng 10/2019; Công đoàn phát động cuộc thi tiếng hát giáo viên TP. 

6 Sáu * 8h00:  Hội nghị giao ban tại trường Hà Nội – Ams (Đ/c Vịnh dự). 

* 16h00 Hội nghị tại quận ủy (Đ/c Vịnh dự)  

Hỗ trợ trực lãnh đao: đ/c Việt (chiều) 

7 Bảy *Tiết SH: Triển khai Ký cam kết ATGT; phòng chống TNXH; Bảo vệ môi trường. 

Hỗ trợ trực lãnh đao: đ/c Thuận (chiều) 

Nhập DS HSG TP lớp 12  dự thi (đ/c Việt)  

8 CN  

9 Hai * Tiết Chào cờ (chuyên đề: Mùa thu – mùa khai trường - 11A3); Phát động tháng ATGT   

- Trực tuần:  Sáng 12A4; chiều: 10A2 
14h00 Họp Cụm trường tại THPT Nguyễn Văn Cừ ( HT, CTCĐ)                     

10 Ba *Nộp Kế hoạch và Báo cáo đầu năm học 2019 - 2020 về Sở 

*8h00 KT chéo HS nghề lớp 12 tại trường Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (đ/c Lý + các đ/c KT có 

ds kèm theo) 

* Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài; nhóm minh chứng tích cực thu thập hoàn thiện. 

11 Tư 8h00 Trường THPT Thạch Bàn về KT chéo HS nghề lớp 12 (đ/c Lý + Nhóm nghề chuẩn bị hồ sơ) 

*Các tổ CM-CT hoàn thành Sổ điểm cá nhân, Sổ điểm ĐT. Yêu cầu GVBM cập nhật điểm kiểm tra 

miệng ngay sau khi cho điểm HS trong SĐ cá nhân và SĐ ĐT.(các đ/c TTCM thực hiện kiểm tra Hồ 

sơ chuyên môn) 

*HS 10 A8 bắt đầu học ngoại ngữ 2 tiếng Nhật (tiết 4,5) tại phòng học.  

12 Năm Từ 12/9 – 16/9 : đ/c Vinh đi công tác. 

Hỗ trợ trực lãnh đạo buổi sáng: đ/c Hạnh.   



13 Sáu *Các TTCM-CT nộp KH công tác của tổ (nhóm), KH công tác của các cá nhân trong tổ về BGH (đ/c Lý tập hợp) 

*Hạn cuối  GVCN nộp hồ sơ miễn-giảm học phí  về BGH (đ/c Lý) gồm: Đơn xin miễn giảm theo mẫu, hồ sơ miễn 

giảm có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. 

Hỗ trợ trực lãnh đạo: Sáng đ/c Thuận, Chiều đ/c Việt  

14 Bảy *Tiết SH: Theo KH 

8h00: Bồi dưỡng GV Tin tại trường BDCB    

15 CN *Từ 7h30: Chung kết giải chạy báo Hà Nội mới tại Trung tâm VH TDTT quận Long Biên (khu đô thị 

Việt Hưng). Quản lý đội tuyển: (đ/c Việt + nhóm TD); lãnh đạo dự khai mạc: đ/c Lý 

16 Hai *Tiết Chào cờ (chuyên đề ATGT:Vì cuộc sống bình yên – 11A4); Trực tuần: Sáng 12A5; chiều:10A3 
*Hỗ trợ trực lãnh đạo: đ/c Thuận (chiều) 

17 Ba Nộp báo cáo đánh giá ngoài 2019 về Sở GD. 

14h30: Sở GD&ĐT Hà Nội kiểm tra điều kiện thi nghề cấp THPT tại trường Nguyễn Gia Thiều (đ/c 

Lý, đ/c Thủy VP mang hồ sơ) 

18 Tư *Từ 15h30: SH tổ CM-CT (đặc biệt lưu ý BD HSG, triển khai thi Sáng tạo KHKT,..); nghiên cứu nội 

dung Hội nghị CBVC, phân công trình bày tham luận tại Hội nghị (dự kiến 11/10);Các tổ/nhóm dạy 

chuyên đề tháng 9, 

19 Năm 14h30: Tọa đàm chuyên gia giáo dục của Việt Nam – Australia tại tầng 6 KS Lotte Hà Nội 54 Liễu 

Giai, Cống vị, Ba Đình (đ/c Giang Hà) 

20 Sáu 15h00 Họp CB chủ chốt tại Hội trường Quận ủy (đ/c Vịnh) 

21 Bảy *Tiết SH lớp: Theo KH 

22 CN *Từ 8h00: Hội nghị đại biểu CMHS năm học 2019-2020 tại phòng họp (TP: Khách mời: BGH, Bí thư 

ĐTN, chủ tịch CĐ; đại biểu: đại diện CMHS 27 lớp; thành viên Ban ĐDCMHS năm học 2018-2019). 

Ban đại diên CMHS năm học 2018-2019 chuân bị Báo cáo TK năm học 2018-2019, phương hướng 

2019-2020; quyết toán tài chính; giới thiệu/kiện toàn Ban ĐD CMHS năm học 2019-2020; chia tay 

thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ… 
* Bồi dưỡng 100 % GV môn toán tại trường BDCB(hoãn) 

23 Hai *Tiết Chào cờ (chuyên đề Thanh niên với sự nghiệp CNH-HĐH đất nước – 11A5): 

- Trực tuần:  Sáng 12A6; chiều: 10A4 

24 Ba *Từ 8h10: BGH gặp mặt đội tuyển HSG lớp 12 tại phòng họp. Đội tuyển được nghỉ học tự ôn tập từ 

24/9 đến hết 01/10/2019; các thầy cô giáo tạo mọi điều kiện cho HS tham gia dự thi.  

25 Tư  *Từ 15h30: Họp trù bị chuẩn bị Hội nghị CB,VC. TP: BGH, TTCM-CT, CTCĐ, BTĐTN, TTND; 

đánh giá xếp loại thi đua tháng 9/2019 (lưu ý đăng ký thi đua, SKKN) 

26 Năm *8h00: Hội nghị T2 thi nghề THPT (TP: Điểm trưởng, Phó điểm trưởng CSVC) tại trường 

THPT Chuyên Hà Nội Ams; 

* 8h00:Hội nghị Thanh tra: đ/c Hoàng Huyền, đ/c Thanh, đ/c Việt, đ/c Vịnh tại trường BDCB.  

*Duyệt kế hoạch năm học 7 bộ (15h-17h) tại 23 Quang Trung 

27 Sáu *Tich cực triển khai Hội thi cấp trường GVG môn Văn, Địa, Tin, chuẩn bị  tham gia Hội thi cấp cụm. 

Chiều 14h họp cụm nghề tại TTGD nghề Việt Hưng 

28 Bảy *Đại hội chi đoàn mẫu 11A9: tiết 2, 3 

*Tiết SH lớp: theo KH 

29 CN Thi Lý Thuyết nghề THPT  

30 Hai Từ chiều 30-3/10 thi thực hành nghề theo ca. 

* Tiết Chào cờ: Theo KH                                      * Trực tuần:  Sáng 12A7; chiều: 10A5 
*14h00: Họp chi bộ (phòng họp): Công tác tháng 10/2019. 

*15h15: Họp Liên tịch MR (phòng họp): Công tác tháng 10/2019 

1/10 Ba  

2/10 Tư *15h40: Họp HĐGD triển khai công tác tháng 10/2019 tại phòng họp 

*Hạn cuối cập nhật điểm tháng 9 và kiểm diện HS trong SĐ ĐT.  

3/10  *Từ 7h00: Khai mạc kỳ thi HSG lớp 12 (Hs có mặt từ 6h45):  

- Địa điểm: + Thi môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Văn tại trường THPT Chu Văn An 

                   + Thi môn Sử, Địa, T.Anh, Tin tại THPT Phan Đình Phùng  

- Yêu cầu: Hs mang theo thẻ Hs có dấu của trường hoặc CMND; đảm bảo đúng giờ. 

Nội dung Sinh hoạt tập thể (Chào cờ,  SH lớp), GDNGLL, GD HN, Dạy nghề lớp 11: thực hiện theo Kế hoạch riêng. 

Trên cơ sở lịch của trường, từng cá nhân lên kế hoạch cho phù hợp. Lịch công tác có thể thay đổi tùy theo Lịch của 

Sở họăc công việc đột xuất của nhà trường.  

 HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

Dương Hai Bảy Mươi 



 

 

 

 

 


