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KẾ HOACH
Công tác tuần 10 - Năm học 2020 - 2021
1. Công tác trọng tâm
- GV dạy chương trình chính khoá tuần 10, thực hiện chương trình 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, ….Các kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học. Tiếp tục
thực hiện dạy kĩ năng sống chủ đề 3 vào tiết STTT. Bắt đầu dạy chương trình bảo
vệ Di sản vịnh Hạ Long từ tuần 10 (bài 1). Thực hiện nghiêm túc việc sử dụng đồ
dùng dạy học trong các giờ trên lớp. Dự giờ các môn học Tiếng Anh nước ngoài,
Tin học, Kĩ năng sống.Dạy thay lớp 4A4, dạy thay môn âm nhạc vẫn thực hiện
theo lịch tuần 8.
- Giáo viên khối lớp 4,5 tiếp tục tổ chức ôn luyện các KT môn Toán- Tiếng
Việt từ tuần 1 đến tuần 10 (theo giới hạn KT đã gửi tại gmail tổ 4,5) cho học sinh
chuẩn bị kiểm tra giữa kì 1. Hình thức kiểm tra đề đảm bảo 4 mức độ theo TT22.
Môn Toán, Tiếng Việt học sinh làm trực tiếp trên đề kiểm tra. GV tuyệt đối không
làm việc riêng trong giờ kiểm tra, không bỏ phòng coi kiểm tra, không bảo bài HS.
Yêu cầu khi vào coi HS kiểm tra GV giới thiệu tên, chúc HS kiểm tra bài tốt, thái
độ vui vẻ, quan tâm đến HS. Những HS chưa làm xong bài cần nhắc các em tiếp
tục suy nghĩ làm bài. Khối lớp 4,5 tổ trưởng thống nhất dạy bù bài thứ 5 ngày
12/11/2020 vào tiết 4 các buổi sáng, chiều trong tuần 10.
- Thời gian tổ chức kiểm tra định kì giữa kì 1 lớp 4,5 vào sáng ngày
12/11/2020; đúng hướng dẫn quy chế. Thời gian kiểm tra môn Tiếng Việt từ 7 giờ
30 phút đến 9 giờ 40 phút; Thời gian kiểm tra môn Toán từ 10 giờ đến 10 giờ 45
phút. Toàn trường vào học tiết 1 lúc 7 giờ 30 phút.Yêu cầu giáo viên chủ nhiệmcác
lớp 1,2,3 hoặc giáo viên bộ môn dạy tiết 1 vào lớp đúng 7 giờ 30 phút và hết tiết 1
lúc 8 giờ 10 phút. Dạy tiết 2 từ lúc 8 giờ 10 phút đến 8 giờ 50 phút. Dạy tiết 3 từ 8
giờ 50 phút đến 9 giờ 40 phút. Dạy tiết 4 từ 10 giờ đến 10 giờ 45 phút. Đối với các
lớp học các tiết NGCK cũng vào lớp tiết 1 lúc 7 giờ 30 phút (nhà trường thông báo
tới các trung tâm)

- Buổi chiều ngày 12/11/2020 chấm bài kiểm tra GK1 (các đ/c thực hiện
theo quyết định coi chấm kiểm tra định kì). Học sinh lớp 4 học bình thường,
GVCN lớp 5 cho học sinh nghỉ học để chấm bài (riêng lớp 5A9 buổi chiều học các
môn ngoài giờ chính khóa học sinh học bình thường).
- GV nhập điểm và đánh giá nhận xét HS GK1 ở các khối lớp (từ ngày
13/11/2020 đến hết ngày 18/11/2020) 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 18/11/2020 đến hết ngày 22/11/2020. Yêu
cầu các đ/c hoàn thành đúng thời gian qui định.
-Tiếp tục thực hiện nghiêm túc về công tác phòng chống dịch, nâng cao chất
lượng giáo dục quản lý học sinh đảm bảo an toàn về mọi mặt, thực hiện kỉ luật kỉ
cương trong công việc,không được dạy thêm, học thêm.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
- Triển khai thu các khoản thu theo quyết định phê duyệt của phòng
GD&ĐT Hạ Long; tham gia thi kéo co do phòng GD&ĐT Hạ Long tổ chức và các
hoạt động thể dục thể thao nâng cao sức khỏe trong nhà trường. Tổ chức hoạt động
tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông vào ngày 09/11/2020 trong giờ
chào cờ.
- Nhà trường thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên, kiểm tra nội
bộ trường họcthực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc học sinh, đảm bảo an toàn
thực phẩm, an toàn trong trường học, an toàn giao thông,đảm bảo vệ sinh môi
trường, trường lớp sạch sẽ đáp ứng sự hài lòng của phụ huynh, học sinh, hoàn
thành tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục.
- Phát động học sinh tham gia cuộc thi hùng biện nói Tiếng Anh từ lớp 1 đến
lớp 5, có kế hoạch cụ thể riêng.
- Học sinh lớp 1;2 tập bài “ Chiến binh xanh” vào 15 phút đầu giờ, giao đ/c
Thanh, đ/c Lý, GVCN thực hiện. Học sinh nhà trường tập văn nghệ, tập võ đảm
bảo an toàn, GV bàn giao học sinh về cẩn thận. HS tập hát 1 bài tiếng anh biểu
diễn 20/11; giao GV Tiếng Anh phụ trách.
- Do học sinh lớp 4,5 kiểm tra GK1 nên Thi họa mi vảng cấp trường chuyển
vào ngày 17/11/2020
2. Kế hoạch cụ thể:
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NGƯỜI THỰC
HIỆN
-Chào cờ: Tổ chức tưởng niệm nạn nhân tử vong - CB, GV, NV
do tai nạn giao thông.
- Hoàn thành hò sơ ATANTT; bổ sung só trẻ sinh - GV
năm 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 vào biểu
PCGD.
- 16h40: Họp hội đồng, họp CM tháng 11;
- CB, GV, NV
-Nộp bài thu hoạch học tập Nghị quyết đại hội đại - Đảng viên
biểu tỉnh QN nhiệm kì 2020 - 2025.
- 8h: Nghiệm thu CSVC phụ huynh tài trợ
- Đ/c Trà; đ/c
Tiếp; bảo vệ;
- 14h: Họp trưởng đoàn tham gia ngày hội thể dục GVCN
thể thao.
- Đ/c Trà
- 8h: Nộp đăng kí tiết mục HS thi họa mi vàng về - GVCN
đ/c Hường tổng hợp
- Thông báo với Trung tâm các môn ngoài giờ - Đ/c Ngân
chính khóa nghỉ buổi sáng thứ năm đối với lớp 4;5
- Thông báo HS toàn trường học từ 7h20 do học - GVCN
sinh lớp 4;5 kiểm tra giữa kì 1.
- Tổ chức kiểm trađịnh kì lớp 4,5 môn Toán, Tiếng - Thực hiện theo
Việt GK1.
QĐ coi KT
+ 7h 10: GV nhận đề kiểm tra giữa kì 1 môn TV tại
phòng thư viện.
+ 7h 30: HS làm bài kiểm tra
+ 9h 40: Thu bài kiểm tra môn Tiếng Việt tại
phòng thư viện.
+ 9h45: HS toàn trường ra chơi.
+ 10h: HS làm bài môn toán
+ 10h 45: Thu bài nộp tại phòng thư viện
+ 10h 50: HS không bán trú ra về, các lớp bán trú
tổ chức chăm sóc buổi trưa,
- Chuẩn bị maket, âm thanh ánh sáng, giám khảo - Đ/c Trà
chấm học sinh tham gia thi họa mi vàng cấp
trường. Nộp đĩa nhạc các bài múa về đ/c Quang.
- GVCN
- Thông báo thứ tự các tiết mục thi họa mi vàng tới - Đ/c Hường,
NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GVCN.
Chiều: 13 giờ 30: Chấm bài kiểm tra lớp 4,5 tại hội -Thực hiện theo
trường tầng 3 khu hiệu bộ.
QĐ chấm KT
* Phân công dạy thay: dạy thay lớp 4A4 đ/c Lại
Hương; lớp 4A7 đ/c Trần Trường.
- 16 giờ 30: GV đội kéo co tập luyện tại sân -Đội kéo co
trường.
Thứ sáu
13/11

Thứ bảy
14/11

- Tập huấn đánh giá học sinh theo TT27 do PGD tổ
chức.
- 16 giờ 30: GV đội kéo co tập luyện tại sân
trường.
- 7h30: Tham gia thi đấu kéo co tại nhà thi đấu thể
thao khu Trới 5 phường Hoành Bồ.
- Sáng + chiều: Chấm kiểm tra GK1 môn TV lớp
4,5 tại Hội trường tầng 3 khu trung tâm.

- BGH, GV lớp 1
-Đội kéo co
- KH của công
đoàn.
- Thực hiện theo
QĐ chấm KT

Nơi nhận:
-CB, GV; NV.
-Lưu: VT.
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