
 
 Trêng THPT Lý Thêng KiÖt  

 

DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2019 
Ngµy  Thø Néi dung c«ng viÖc 

02 

tuần 16 

Hai *Tiết Chào cờ : Thanh niên với việc bảo vệ môi trường 12A4  Trực tuần: Sáng 12A1; chiều:10A2                              

*14h00: Họp Chi bộ (P.họp) 

*15h00: Họp Liên tịch MR (P.họp);  

03 
 

Ba *Trong tuần:- Vào điểm tháng 11/2019 

- Ôn tập học kì các môn không thi tập trung thi theo lịch: Sử, Địa,GDCD, Lý 11, Hóa (11,12), 

Sinh, CN, Tin.  

- TD, GDQP giáo viên tự bố trí kiểm tra theo tiết dạy.  

-  Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ;  

04 T *15h30: Họp HĐGD (công tác tháng 12/2019) 

05 N¨m * TTCM nộp đề+đáp án, biểu điểm KTHK các môn thi theo lịch chung về BGH (đ/c Vịnh) 

Môn kiểm tra theo lịch chung: Sử, Địa,GDCD, Sinh, CN, Tin, Lý (10, 12), Hóa (11,12) 

06 S¸u *Tiết SH lớp: Theo KH 

07 B¶y Học sinh toàn trường: Tổng vệ sinh theo kế hoạch (đ/c Lý chỉ đạo)  

08 CN  

09 

tuần 17 

Hai *Tiết Chào cờ:  

Trực tuần: Sáng 12A2; chiều:10A3                              

*Trong tuần: 

- Kiểm tra HK theo lịch các môn: Sử, Địa,GDCD, Lý (10, 12), Hóa (11,12), Sinh, CN,  Tin.  

- Ôn tập kiểm tra học kì các môn: Toán, Văn, Anh; Lý(11), Hoá(10); 

TTCM nộp đề+đáp án, biểu điểm kiểm tra học kì các môn trên về BGH (đ/c Vịnh) 

- Các môn không KT tập trung: Hoàn thành điểm TP trong SĐ ĐT. 

KTHK: T3 môn Hóa (11, 12), T4 Lý (10, 12);  

(chú ý: 11 A7, phòng 5; 11 A8: phòng đa năng) chuyển học sáng từ 09 -12/12/2019   

Kiểm điểm tập thể cấp ủy, BGH, đảng viên tại phòng họp lúc 13h00  

10/12 Ba KTHK : T2 môn Sử; T3 môn Sinh.   

11 T KTHK: T2 môn Công Dân; T3 Tin . 

*15h30: Họp tổ CM-CT (Chuẩn bị báo cáo sơ kết kì 1, tiếp tục  trao đổi về bài khó, đổi mới 

phương pháp, định hướng thi THPT QG...) 

* Hạn cuối TTCM nộp đề+đáp án, biểu điểm KTHK môn thi theo lịch chung về (đ/c Vịnh) 

12 N¨m KTHK: tiết 2 môn Công nghệ; T4 môn Địa; (cả 3 khối),  

13 S¸u  

14 B¶y Học sinh toàn trường: Tổng vệ sinh theo kế hoạch (đ/c Lý chỉ đạo) 

*Tiết SH lớp : GDHN theo KH   

15 CN  

16 
tuần 18 

Hai *Khối 12: Kiểm tra HK: 8h00: Văn (90’); 

* Khối  11: Kiểm tra HK: 14h00: Văn (90’); 15h45: Lý (45’); 

17 
 

Ba *Khối 12: Kiểm tra HK: 8h00: Toán (90’); 9h45: Anh (45’);   

* Khối  10: Kiểm tra HK: 14h00: Văn (90’); 15h45: Hóa (45’); 

18 T *Khối 11: Kiểm tra HK: 8h00: Toán (90’); 9h45: Anh (45’);   

* Khối  10: Kiểm tra HK: 14h00: Toán (90’); 15h45: Anh (45’); 

19 N¨m Trực tuần: Sáng 12A3; chiều:10A4                              
*Trong tuần: - Các môn KT tập trung: Hoàn thành điểm TP trong SĐ ĐT. 

                     - GVBM KT theo lịch chung, TD, GDQP hoàn thành điểm HK trong SĐ ĐT. 

                     - GV in bảng điểm kì 1 tại Thư viện. 

Duyệt hạnh kiểm ngày 20,21/12/2019 

20 S¸u *Trong ngày: Đoàn TN chúc mừng các đơn vị bộ đội đóng trên địa bàn 

*GVCN nộp DS đội tuyển olympic của lớp mình dự thi cấp trường về BGH (đ/c Vịnh) 

*Tiết SH lớp 

21 B¶y Học sinh toàn trường: Tổng vệ sinh theo kế hoạch (đ/c Lý chỉ đạo). Kết thúc HK1. 

22 CN  



23 
tuần 19 

Hai  Trực tuần: Sáng 12A4; chiều:10A5 

GV trả bài+chữa bài kiểm tra HK các môn theo lịch chung cho HS và vào điểm trên SĐ ĐT 

xong trước 25/12/2019 

24 
 

Ba *Hạn cuối GVCN lớp 10,11 nộp DS đội tuyển của lớp dự thi olympic cấp trường về BGH (đ/c 

Vịnh) 

*Trong tuần: GVBM thi theo lịch chung hoàn thành điểm TBM trong sổ điểm điện tử.  

25 T *15h30: Họp tổ CM+CT (Trao đổi bài khó; Sơ kết HK, chuẩn bị đội tuyển thi Olympic lớp 10, 

11 cụm, báo cáo theo mẫu; nộp đề thi Olympic cấp trường); Xếp loại thi đua tháng 12/2019 

*Hạn cuối TTCM nộp đề thi olympic về BGH (đ/c Vịnh) 

26 N¨m *Hạn cuối vào điểm kiểm tra HK các môn theo lịch chung trong Sổ điểm ĐT 

*GV in bảng điểm kì 1 tại Thư viện. 

27 S¸u Ngày Kết thúc HK1 

* Khóa toàn bộ hệ thống SĐĐT HK1 

*Thông báo DS thi olympic, sơ đồ phòng thi, lịch thi 

*Tiết SH lớp: Theo KH  

28 B¶y Nghỉ học kỳ 1 

29 CN  

30 Hai Toàn trường thực hiện dạy-học chương trình HK 2 
Trực tuần: Sáng 12A5; chiều:10A6                              

31 
tuần 2 

Ba *Dự kiến: Từ 14h00 Thi olympic lớp 10, 11 cấp trường (theo lịch riêng) 

01/1 T Nghỉ Tết dương lịch 

CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2020 

02 N¨m  

03 S¸u Học sinh toàn trường: Tổng vệ sinh theo kế hoạch (đ/c Lý chỉ đạo) 

04 B¶y *Tiết SH lớp: Theo KH   

05 CN  

06 Hai *Tiết Chào cờ: Sơ kết HK1 (Toàn trường). Tiết chào cờ buổi chiều: nghỉ. 

Trực tuần: Sáng 12A8; chiều:10A9 

*14h00: Họp chi bộ (phòng họp) 

*15h00: Họp Liên tịch (MR) tại phòng: Sơ kết HK 1, công tác HK 2+tháng 1/2019  

07 Ba  

08 T *15h30: Họp Hội đồng + CĐ tại phòng họp (Sơ kết HK 1, công tác HK 2+tháng 1/2019) 

09 N¨m *GVCN: Hạn cuối hoàn thành điểm TBHK, xếp loại VH, HK trong Sổ chính 

*Công bố điểm thi Olympic lớp 10, 11 và danh sách đội tuyển của trường 

10 S¸u *Từ 8h00: Kiểm tra giáo vụ (theo điều động riêng); VP chuẩn bị Sổ điểm, Sổ ghi đầu bài, Sổ 

báo giảng 

*Từ 17h0: Họp Ban đại diện CMHS các lớp tại phòng họp (đ/c Lý phụ trách) 

11 B¶y Học sinh toàn trường: Tổng vệ sinh theo kế hoạch (đ/c Lý chỉ đạo) 

*Tiết SH lớp: Theo KH  

12 CN *Sáng từ 8h30, chiều từ 14h30: Họp CMHS các lớp tại các lớp học (sơ kết HK 1). Chú ý: 

VSMT, tiếp đón CMHS... 

* Lịch trên chưa có GDHN các khối lớp. Lịch công tác có thể thay đổi tuỳ theo yêu cầu của Sở. Các đ/c CB - 

GV- NV căn cứ Lịch trên, chủ động sắp xếp triển khai kế hoạch công tác cá nhân.  

      Hiệu trưởng  

 

 

 

 

      Dương Hai Bảy Mươi 

 

 

 

 



 

 

I. Công việc đã làm trong tháng 10  

 

1) Thi Nghề lớp 12   

STT nghề  Số lượng    Giỏi Khá 

1 Làm Vườn:                                  164 162 02 

2 Tin 163 159 04 

 Tổng 327 321 06 

 

2) Thi HSG lớp 12: 

Kết quả:05 em HS đạt điểm cao (Địa: 2( Đỗ Thanh Hà 12A2,..); Văn: 1(em Phạm Thảo Ngân:12A2); Sử: 

1(Nguyễn Gia Huy 12A7); Sinh:1) trong kỳ thi HSG TP lớp 12 trong đó 01 em môn Sinh (Vũ Thu Hằng 12 A2) 

được dự thi HSG TP vòng 2. 

3) Kết quả kiểm tra giữa kỳ các môn Toán, Văn, Tiếng Anh. 

+ Việc ra đề: môn toán có đính chính đề; nộp đề đúng hạn. 

+ Hiện tượng HS sử dụng điện thoại nhắn tin kết quả cho nhau (2 hs 12 A6); HS nghỉ thi môn Toán không 

phép (01 hs 12a5) 

+ Kết quả thống kê: (có bảng riêng) 

Môn toán theo kết quả cho thấy : GVBM cần chú ý (Ma trận đề đã phù hợp chưa, câu điểm khá giỏi có yêu 

cầu cao quá không? Việc dạy của thầy cô; Việc học tập của trò.   

4) Hoàn thành kiểm tra chuyên môn của các tổ: Kiểm tra hồ sơ, kế hoạch (tổ, nhóm, cá nhân), phân phối chương 

trình, giáo án lịch báo giảng, việc cập nhật điểm trên hệ thống… 

5) Xếp loại tháng: 100% các đ/c hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó các đ/c có thành tích xuất sắc trong tháng sẽ 

đạt loại xuất sắc 

6)  Hoàn thành HNCB VCCC 

7) Công đoàn: Nhà trường và Cá nhân đạt giải cuộc thi viết về "Tấm gương Nhà giáo Thủ đô tiêu biểu" chào 

mừng 65 năm ngày thành lập ngành GDDT Thủ đô (10/1954-10/2019) được tặng giấy khen (02 giải khuyến 

khích cô Trần Thị Thanh Huyền, Cô Hoàng Thị Thanh Huyền); 

8) Đạt giải ba tiếng hát GV đ/c Hoàng Minh 

9) BCH Đoàn TN CS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen “ Đã có thành tích xuất sắc trong chương trình Liên hoan 

Dân vũ Quốc tế và các điệu nhảy cổ động TP Hà Nội lần thứ 7, năm 2019. 

(Đạt giải ba chung cuộc)   

II. Công tác tháng 11/2019 

1) Công tác chuyên môn: 

- Thi GVG môn Văn+ môn Địa 

- Hoàn thành, Kiểm tra Học kỳ 1 

- CNTT 

- Hội giảng 

2) Đoàn thanh niên: 

- Bóng đá cấp trường khối 11 

- Đại hội đoàn TN (kết quả) 

- Triển khai công tác ĐTN 

3) Công Đoàn: 

- Chăm lo thăm hỏi ngày 20/11: cán bộ giáo viên nghỉ hưu 

- Công tác khác 

- Lao đông công ích: 

4) Công tác chủ nhiệm: 

- Nê nếp hs: đi học đúng giờ, sử dụng điện thoại, ATGT đội mũ bảo hiểm, xả rác, ý thức giữ gìn vệ sinh 

- Tham quan ngoại khóa 

- GD NGLL, Hướng nghiệp, Tiếp CMHS,  

- Công tác truyền thông:  

- Công tác báo cáo kịp thời khi có sự việc xảy ra, trách nhiệm của người đứng đầu 

- Tổng vệ sinh lớp học hàng tuần, vệ sinh theo khu vực phân công (phân công chấm điểm thi đua) 

 

 


