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KẾ HOẠCH
Công tác tuần 28 năm học 2020-2021
1. Nội dung công việc
- CB,GV,NV,HS,PH tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống
dịch bệnh Covid 19. Vệ sinh khử khuẩn trường lớp sạch sẽ, theo dõi chăm sóc HS
trong thời tiết đổi mùa, tuyên truyền HS không ăn quà vặt ở cổng trường. Phối hợp
với CMHS chăm sóc sức khỏe cho HS đảm bảo ăn sáng đầy đủ, hạn chế ăn sáng
ngoài gia đình không rõ nguồn gốc. Tiếp tục thực hiện kỉ cương nề nếp làm việc.
- Tổ chức coi, chấm kiểm tra giữa kì 2 lớp 4;5 nghiêm túc.
- Tham gia cuộc thi “Kể chuyện theo sách” cấp Thành phố. Tổ chức múa hát
bài “Vui đến trường” cho HS khối 3 vào đầu giờ trong tuần. Tổ chức cho HS chơi
trò chơi dân gian từ khối 1 đến khối 5.
- CB,GV sẵn sàng các phương án dạy học trực tuyến khi có dịch bệnh xảy
ra.
- Thực hiện dạy học chương trình tuần 28. Yêu các đ/c GV thực hiện nghiêm
túc công tác soạn giảng tuần 28. 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, …. Thực hiện nghiêm túc việc sử dụng đồ dùng dạy học, duy trì mọi nề
nếp học tập của học sinh, chú ý theo dõi sĩ số hàng ngày. Tiếp tục tổ chức thực
hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (4 tiết/tháng) theo kế hoạch. Tiếp tục ôn
tập môn Toán, Tiếng Việt lớp 4,5 chuẩn bị KTGK2 vào ngày 01/4/2021. Các đ/c
GV tăng cường phụ đạo cho học sinh chưa hoàn thành môn học vào các tiết 4,
thường xuyên trao đổi kết quả học tập của HS tới PH, phối hợp với phụ huynh để
phụ đạo học sinh đạt kết quả tốt. Đối với HS được phụ đạo vào tiết 4, các đ/c GV
cần thông báo tới PH để PH đón con đảm bảo an toàn.
Các đồng chí giáo viên thực hiện nhận xét, đánh giá học sinh GK2 trên
Smas, hoàn thành trước ngày 05/4/2021.

Tổ trưởng tổ 4,5 chỉ đạo thống nhất dạy bù bài sáng thứ 5 ngày 01/4/2021
vào tiết 4 các ngày trong tuần 28. Nội dung chương trình dạy bù được thể hiện
trong kế hoạch bài học. Thời gian dạy bù, GVCN thông báo tới PH để PH đón con
đảm bảo an toàn, không phải chờ đợi mất thời gian.
Tổ chức coi, chấm kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt lớp 4,5 giữa kì 2 vào
ngày 01/4/2021. Yêu cầu các đ/c thực hiện coi, chấm KT nghiêm túc đúng quy chế
chuyên môn. GV coi KT có mặt tại trường lúc 7 giờ 00. Học sinh vào lớp truy bài
lúc 7 giờ 15 phút.Toàn trường vào học tiết 1 lúc 7 giờ 30 phút (HS lớp 4,5 vào KT
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). Học
sinh khối 4,5 nghỉ học buổi chiều. Học sinh khối 1,2,3 học buổi chiều bình thường.
Phụ huynh lớp 4,5 đón con về nhà lúc 10 giờ 50 phút. Các lớp 1,2,3 HS không ăn
trưa tại trường PH đón con tan học tiết 3 lúc 9 giờ 50 phút, tiết 4 lúc 10 giờ 50
phút.
Nhà trường phân công các đ/c GV khối 2,3 coi KTGK2 nên GVCN lớp 4,5
dạy thay các lớp khối 2,3 sáng ngày 01/4/2021 theo lịch dưới đây:
TT

HỌ VÀ TÊN
DẠY THAY LỚP

1

Lê Ngọc Bích

3A5

2

Nguyễn Thị Tuyết

3A7

3

Ngô Thị Tới

3A8

4

Đỗ Bích Thủy

3A9

5

Tô Thị Thoa

3A10

6

Nguyễn Thị Trang Nhung

3A12

7

Trần Thị Thu Hường

2A1

8

Phạm Tú Quỳnh

2A2

9

Lê Thị Pha Linh

2A3

10

Trần Hoàng Hải

2A4

11

Bùi Thị Mai Duyên

2A5

12

Nguyễn Thị Huyền Trang

2A6

13

Dương Thị Thoa

2A7

14

Nguyễn Thị Xuyến

2A8

15

Nguyễn Thị Thanh Mai

2A10

2. Kế hoạch cụ thể:
Thời gian

Thứ hai
29/3/2021

Thứ ba
30/3/2021

Thứ tư
31/3/2021

Thứ năm
01/4/2021

Nội dung công việc
- Sáng: Chào cờ tại lớp học.
Nộp báo tường về Phòng GD
Dạy thay lớp 5A4 đ/c Nguyễn Yến (đ/c Hoàng
Hải nghỉ việc riêng)
-Chiều: Hoàn thành hồ sơ coi, chấm KTGK2
Đ/c Trương Hiền, Nguyễn Tuyết dự bế giảng
lớp chính trị Đảng viên mới.
Dạy thay lớp 3A12 đ/c Hồng Nga; lớp 4A2 đ/c
Tới.
- Sáng: Lập kế hoạch tái sử dụng SGK năm học
2021-2022 cho HS. Tổng hợp danh sách HS có
nhu cầu nhận và tặng SGK, thiết bị dạy học về
Phòng GD trước ngày 5/4.
- Sáng: Công khai danh mục SGK được phê
duyệt, các lớp đăng kí SGK, nộp báo cáo về
Phòng GD trước ngày 5/4.
- Chiều: Thông báo tới các trung tâm thay đổi
giờ học buổi sáng đối với lớp 1,2,3 và nghỉ học
cả ngày 1/4/2021 đối với khối 4,5
- Sáng: Kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Việt,
Toán lớp 4;5.
GV coi KTGK2 có mặt tại phòng thư viện
nhận bài lúc 7 giờ 10 phút. Đ/c Vũ Nga ghi
biên bản coi KTGK2 khu trung tâm.
+ 7h 30: HS làm bài kiểm tra
+ 9h 40: Thu bài kiểm tra môn Tiếng Việt và
nộp bài 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

Người thực hiện
- Đ/c Phạm Dung
-Đ/c Ngân

- Đ/c Vũ Nga
- GVCN lớp
1;3;4;5
- Đ/c Vũ Nga
- GVCN
-Đ/c Ngân

-Thực hiện theo
QĐ coi KT

Thứ sáu
02/4/2021

Chủ nhật
04/4/2021

+ 10h 50: PH lớp 4,5 đón con về nhà.
Hoàn thành lập danh sách HS hưởng chế độ
chính sách về Phòng GD theo quy định trước
ngày 5/4.
- Chiều: Chấm bài KT (HS lớp 4,5 nghỉ học
buổi chiều và ăn cơm tại gia đình).
-Sáng: Báo cáo chất lượng GK2 lớp 4,5 môn
Toán, TV.
Hoàn thành chấm SKKN cấp trường năm học
2020-2021.
- Chiều: 16 giờ 45 vệ sinh khử khuẩn lớp học.
- Đưa HS thi Kể chuyện theo sách cấp Thành
phố. (KH cụ thể sau)

Nơi nhận :
- CB, GV, NV toàn trường (thực hiện);
- Lưu VT.

-Đ/c Tiếp

-Thực hiện theo
QĐ chấm KT
- Tổ trưởng tổ 4,5
-BGH
- GVCN
- BGH, đ/c Huyền
Trang, Dương
Thoa, Trần
Hường

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hương

