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KẾ HOẠCH TUẦN 10 

( Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021) 

 
1. Công tác nề nếp. 

- Tiếp tục quán triệt nội quy nhà trường, trang phục, đồng phục; Điều lệ trường 

học, công tác phòng, chống dịch covid-19 (GVCN, Đoàn trường) 

- Tăng cường đảm bảo an ninh trường học. 

- CBQL, GVNV và người lao động, học sinh, khách đến liên hệ công tác thực hiện 

nghiêm túc khai báo y tế, thông điệp 5 K. 

- Các Phó Hiệu trưởng, TTCM tăng cường quản lý nề nếp tổ chức dạy học; thường 

xuyên kiểm tra việc thực hiện đeo khẩu trang và nề nếp học tập của học sinh. 

2. Thực hiện kế hoạch dạy học. 

- Tổ chức dạy học trực tuyến đến khi có thông báo mới. 

- Dự giờ giáo viên dạy trực tuyến  ( Lãnh đạo) 

     3. Công tác lao động, cơ sở vật chất; phòng, chống dịch Covid-19 

- Tổng vệ sinh phòng học đảm bảo “sạch-đẹp- an toàn- hạnh phúc” để phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. 

- Đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19; Phun khử khuẩn tại 

các phòng học cuối tuần chiều thứ 7. 

     4. Công tác chủ nhiệm lớp 

- Quán triệt Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 nghiêm túc, đảm bảo 

trường học an toàn.  

-  Giáo viên chủ nhiệm chủ động sàng lọc đối tượng học sinh thuộc diện F1,F2 

hoặc nguy cơ …,có các biểu hiện sốt, ho…Báo cáo trực tiếp về lãnh đạo nhà trường để 

tiếp tục chỉ đạo. Chủ động cho học sinh nghỉ học nếu thấy không an toàn khi trở lại học 

trực tiếp. Chủ động kết nối với phụ huynh để phòng chống dịch bệnh an toàn. 

-  Quán triệt học sinh không tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân ngày NGVN 20-11-

2021. Không đi picnic, đi bơi phòng chống đuối nước. Nếu để xảy ra dịch bệnh thì 

GVCN chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

- Thông báo, quán triệt học sinh tham gia chương trình giáo dục KNS tháng 11( 

thứ 4, ngày 17/11) .Rút kinh nghiệm công tác quản lý, tổ chức tháng 10. 

- Đôn đốc thực hiện các khoản đóng góp; vận động học sinh tham gia bảo hiểm 

thân thể.  

5. Công tác tài chính  

- Thu các khoản đóng góp của học sinh; báo cáo số liệu các khoản thu đến tuần 10. 

-  Báo cáo tài chính theo quy định. 



- Thanh toán chế độ báo cáo viên KNS ( Cô Phương, Cô Ngọc phối hợp với Kế 

toán) 

6. Công tác Đoàn thể 

- Đoàn trường tăng cường quản lý nề nếp học sinh; an ninh trật tự, ATGT. 

- Tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 nghiêm túc, hiệu quả. 

 - Quán triệt đoàn viên thanh niên tham gia chương trình GDKNS nghiêm túc, hiệu 

quả. 

7. Công tác khác: 

- Tăng cường Đảm bảo an ninh trật tự, nhà trường an toàn ( bảo vệ) 

- Tổ chức Giáo dục KNS tháng 11 ( lúc 13h30, ngày 17/11/2021, thứ 4).  

- Dừng tổ chức hoạt động kỷ niệm 39 năm ngày NGVN 20-11. ( theo chỉ đạo của 

UBND huyện).  

- Hiện nay dịch bệnh Covid-19 phức tạp, đề nghị quý thầy cô nhân dịp ngày 

NGVN 2021 chỉ nhận lời chúc mừng qua Zalo, tin nhắn, điện thoại không không tổ chức 

tiệc, các hoạt động khác để tránh lây lan dịch bệnh. 

     8. Lịch công tác 

Trên đây là kế hoạch tuần 10, Hiệu trưởng đề nghị các bộ phận, cá nhân nghiêm 

túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả hoạt động về các tổ chức và cá nhân HT vào 

chiều thứ 7 trên hệ thống. 

 

Nơi nhận; 

- Phó HT 

- TTCM, VP 

- CĐ,ĐTN 

- Toàn thể CBGVNV 

- Lưu VT 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Quang Trường 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


