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KẾ HOACH
Công tác tuần 10 - Năm học 2021 - 2022
1. Nội dung công việc
1.1 Công tác phòng chống dịch
- Triển khai công văn số 339- TB/TU ngày 06/11/2021 của Thành ủy Hạ
Long “ Thông báo chỉ đạo của Thường trực thành ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống
dịch covid19 thành phố- tiếp tục triển khai đồng bộ; quyết liệt các biện pháp cấp
bách phòng chống dịch bệnh”; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác tuyên
truyền tới CMHS; HS phòng chống dịch bệnh Covid19: nhắc nhở học sinh
thường xuyên thực hiện 5K, đeo khẩu trang trong suốt thời gian học tập ở
trường, đi và đến trường,quét mã QR code. Khai báo đầy đủ lịch trình tiếp xúc
nếu tiếp xúc với người đi từ tỉnh ngoài về, lịch trình trên xe buýt, tắc xi hoặc các
phương tiện công cộng theo công văn số 1247/ PGD&ĐT ngày 29/10/2021 và
công văn số 1263/PGD ĐT ngày 03/11/2021 của Phòng GD&ĐT Hạ Long.
Triển khai công văn số 7912/UBND- DL1 ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh QN
“V/v xét nghiệm tầm soát những trường hợp sốt, ho có biểu hiện dịch tễ liên
quan đến covid19”. Yêu cầu GV tuyên truyền tới PH; HS khi có biểu hiện ho
sốt, khó thở, đau người....những biểu hiện liên quan đến dịch tễ covid bắt buộc
tham gia xét nghiệm sàng lọc để phát hiện kịp thời để không làm lây lan dịch
bệnh. GV lập danh sách báo về đ.c Vũ Nga những trường hợp cần thiết sàng lọc
để phối hợp với trạm y tế để test covid. GVCN đo nhiệt độ, cập nhật thông ti
dịch tễ hàng ngày của học sinh lên hệ thống theo 2 đường link của trường và của
phòng giáo dục; CB; GV; NV hàng ngày quét mã QR, giao đ/c Trà hàng ngày
kiểm tra.
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục HS thực hiện 5K nghiêm túc;
giao đ/c Lô Huân- TPT tổ chức phát thanh trên loa vào đầu giờ và giờ ra chơi
hàng ngày. GVCN hàng ngày tuyên truyền tới CMHS; HS; giám sát; nhắc HS
thực hiện tốt việc đeo khẩu trang; vệ sinh sát khuẩn; dùng cốc nước riêng hàng
ngày.
- Phối hợp với Đoàn TN phường để tập huấn tạo mã quét cho mỗi HS; phối
hợp Trạm y tế để hướng dẫn GV lấy mẫu, hoàn thành trong tuần; giao đ/c Trà
liên hệ với Trạm y tế, bệnh viện Bãi Cháy để tổ chức thực hiện hoàn thành trước
ngày 14/11/2021.
1.2 Công tác dạy học giáo dục

- Thi đua học tập, rèn luyện, lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt
nam 20/11.
GV dạy chương trình chính khoá tuần 10, thực hiện dạy kĩ năng sống,
giảm tải, dạy tích hợp GD môi trường, tiết kiệm năng lượng, trường học thân
thiện, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, QPAN, Bác Hồ và những bài
học đạo đức lối sống, ….Sử dụng các kĩ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy.
Tiếp tục dạy chương trình bảo vệ Di sản vịnh Hạ Long (bài 5). Thực hiện
nghiêm túc việc sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học trong các giờ trên lớp. Dự giờ
các môn học Tiếng Anh nước ngoài, Tin học, Kĩ năng sống.Các tổ chuyên môn
hoàn thành công tác thao giảng (ngày 8/11/2021), nhập kết quả thao giảng trên
Drive tại gmail các tổ chuyên môn.
- GV nhập điểm và đánh giá nhận xét HS GK1 ở các khối lớp (từ ngày
04/11/2021 đến hết ngày 10/11/2021) trên hệ thống Smas. Hoàn thành tổng hợp
kết quả đánh giá học sinh giữa kì 1, nhận xét sự tiến bộ của HS KT, tự kỉ giữa kì
1 đối với học sinh lớp 4,5 (nếu có) từ ngày 05/11/2021 đến hết ngày 10/11/2021.
Yêu cầu các đ/c hoàn thành đúng thời gian qui định.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên mô đun 4. Thực
hiện nghiêm túc không dạy thêm học thêm.
- GV quan tâm tới sức khỏe và đảm bảo an toàn mọi mặt cho học sinh,
phòng chống bạo lực; ma túy; bắt cóc; đuối nước; cháy nổ; tai nạn thường tích;
thực hiện nghiêm túc đạo đức nhà giáo; không dạy thêm học thêm; đảm bảo an
toàn tuyệt đối cho học sinh.
- Các khối tiếp tục tập văn nghệ chào mừng 20/11. Khối 3 tiếp tục tập thể
dục đầu giờ từ ngày mai 9/11/2021; Học sinh thực hiện ra chơi như hàng ngày.
Yêu cầu trong giờ ra chơi GV trực ban cùng TPT giám sát việc 100% HS đeo
khẩu trang, phòng tránh tai nạn thương tích; bảo vệ môi trường.
1.3 Công tác an toàn thực phẩm
Tiếp tục tuyên truyền phòng chống ngộ độc thực phẩm, không ăn quà vặt,
tham gia các trò chơi lành mạnh phòng chống tai nạn thương tích, giao đ/c Huân
– TPT phát thanh măng non và GVCN thường xuyên giáo dục HS hàng ngày.
Tiếp tục thực hiện nề nếp kỉ cương bán trú, đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm, bảo vệ của công, phòng chống rét.
Phối hợp với CMHS kiểm tra cơ sở chế biến suất ăn đảm bảo ATTP đủ dinh
dưỡng và khẩu phần ăn cho học sinh.

1.4 Công tác khác
- Thực hiện nghiêm túc các khoản thu theo quy định tại Nghị quyết số
34/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Công văn
số 3025/SGDDT-KHTC ngày 22/10/2021 của Sở GD&ĐT. Thực hiện thu đúng
dự toán các khoản thu theo quy định, không lạm thu, không thu sai quy định.
BGH và GVCN chịu trách nhiệm về việc để tình trạng Phụ huynh lạm thu quỹ
hội và các khoản thu trong nhà trường.
2. Kế hoạch cụ thể:
THỜI
GIAN

NGƯỜI THỰC
HIỆN
-Chào cờ trong lớp học: Tuyên truyền HS về công - GVCN; HS
Thứ Hai tác phòng chống dịch bệnh; khai báo dịch tễ hàng
08/11/2021 ngày.
-Hoàn thành đánh giá chuẩn trên Temis kết quả -CB, GV
năm học 2020-2021.
13h 30: Tập huấn lập mã quét cho học sinh tại hội -GVCN
trường tầng 3 ( Đoàn TN phường hướng dẫn).
NỘI DUNG CÔNG VIỆC

-Chiều: Nhận bài kiểm tra GK1 lớp 4,5 tại phòng
đc Ngân.
- Nộpđề án phát triển văn hóa đọc theo công văn
247 ngày17/9/2021 của UBND thành phố Hạ Long
Thứ Ba
-Sáng: Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực
09/11/2021 tuyến.
Xây dựng TKB lớp học trực tuyến các khối lớp
- Trước 8 giờ: Nộp hồ sơ các khoản thu về kế toán
theo đơn vị tổ.
- 14h: Phê duyệt các khoản thu, chi năm học 2021
– 2022 tại phòng GD.
- Hướng dẫn HS vẽ tranh chiếc ô tô mơ ước theo
cv 1228 của PGD trong giờ MT
Chiều: Kiểm tra, dự giờ các tiết NGCK.

-GVCN lớp 4,5
-Đ/c Vũ Nga
-Đ/c Ngân
-Tổ trưởng CM
-GVCN lớp.
-Đ/c Hà Hương
-GV MT
-Phó HT

Thứ tư
-Sáng: Dự Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai -Chi ủy, BGH,
10/11/2021 thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận theo kế Ban chấp hành

hoạch 1216/KH-PGD&ĐT cập nhật kiến thức về CĐ, tổ trưởng CM
công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 tại phòng
Hội đồng tầng 3 khu Hiệu bộ.
Dạy thay: lớp 1A9 đ/c Bùi Trang; 2A10 đ/c Oanh;
4A11 đ/c Việt Hà; 5A1 đ/c Mai Duyên; lớp 3A3
đ/c Dương Hải; 4A8 đ/c tiết 1 đ/c Thu Hà, tiết 2
đ/c Tô Thoa; lớp 5A4 đ/c Trần Hải. (các đ/c tổ
trưởng, Ban chấp hành công đoàn, chi ủy chủ động
dạy bù lại cho các đ/c GV dạy thay tại lớp mình)
GVCN dạy thay các tiết Tiếng Anh của đ/c Trần
Thanh Thủy, Nguyễn Thị Yến tại lớp mình.
Các đ/c: Yên, Lán, Hải Hường, Nguyễn Trang tiêm
phòng dịch Covid mũi 2.
Dạy thay lớp 2A3 đ/c Lê Hiền; đ/c Tú Quỳnh dạy
thay các tiết Mĩ thuật tại lớp 1A5 tiết 1, 1A6 tiết 2,
1A4 tiết 3. GVCN dạy thay tiết của đ/c Quỳnh tại
lớp mình.
-Chiều: Dạy thay lớp 2A3 Nguyễn Hà B; lớp 1A5
đ/c Lại Hương. GVCN lớp 1A9, 1A10 dạy thay
tiết Mĩ thuật của đ/c Hải Hường tại lớp mình
-Chiều: Kiểm tra, dự giờ các tiết NGCK.
-Phó HT

Thứ năm - Đầu giờ: Tuyên truyền chào mừng ngày vùng
11/11/2021 mỏ bất khuất 12/11 trên phát thanh măng non.
-Dự giờ Kiểm tra, dự giờ các tiết NGCK.
Thứ sáu -Sáng: Nộp video các HĐ (Khởi động, khám phá,
12/11/2021 luyện tập, vận dụng) các môn học.
Nộp nhận xét sự tiến bộ của HS KT, tự kỉ giữa kì 1
về đ/c Ngân.
- 9h30: họp BGK hội thi đại sứ văn hóa đọc.
- 13h30: Tổ chức hội thi đại sứ văn hóa đọc tại
phòng hội trường tầng 3.

- Đ/c Huân
- BGH
-Các tổ CM
-GVCN có HSKT
- KH riêng

Nơi nhận:
-CB, GV; NV.
-Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hương

