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KẾ HOẠCH
Công tác tuần 32 năm học 2020-2021
1. Đánh giá công tác tuần 31: Các đ/c CB, GV, NV nhà trường thực hiện
nghiêm túc đúng kế hoạch.
2. Kế hoạch công tác tuần 32
- Thực hiện dạy học chương trình tuần 32. Yêu các đ/c GV thực hiện nghiêm
túc công tác soạn, giảng tuần 32. 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 thiết bị, đồ dùng dạy học, giờ ra
vào lớp, duy trì mọi nề nếp học tập của học sinh, chú ý theo dõi sĩ số hàng ngày.
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 đ/c GV tổ chức
ôn luyện cho HS các môn học CK2 theo giới hạn ôn tập.
CB, GV, HS nghỉ lễ ngày 30/4, 01/5 (từ ngày 30/4 đến hết ngày 03/5/2021),
các đ/c tổ trưởng chỉ đạo tổ dạy bù bài ngày 30/4 và ngày 03/5/2021 trong tuần
31,32 vào tiết 4 trong tuần 32,33.
Đ/c Đinh Thị Thu Hương nghỉ ốm từ ngày 26/4 đến hết ngày 29/4/2021, nhà
trường phân công dạy thay và trông trưa lớp 3A11 đ/c Vũ Hiên. Các đ/c GVCN
lớp 2 dạy thay các tiết của đ/c Vũ Hiên tại lớp mình.
Để chuẩn bị tốt cho Hội thi Họa mi vàng, nhà trường phân công GVCN dạy
thay các tiết âm nhạc của đ/c Quang chiều 26/4 và sáng ngày 27/4. Riêng chiều thứ
3 đ/c Luyến dạy thay tiết Âm nhạc lớp 1A3 tiết 1, 1A2 tiết 2, 1A1 tiết 3. Đ/c Thúy,
Loan hỗ trợ Họa mi vàng chiều thứ 2 và sáng thứ 3 (GVCN dạy thay các tiết Âm
nhạc của đ/c Loan, Thúy), buổi chiều ngày thứ 3 đ/c Loan, Thúy đi dạy bình
thường.

Thời gian
Thứ hai
26/4/2021

- Sáng: Chào cờ tại lớp học

Người thực
hiện
-GV, HS

Nộp hồ sơ xếp hạng CDNN về PGD

-Đ/c Tiếp

Nội dung công việc

-Chiều: 12h30: Đưa HS tổng duyệt chương trình
Họa mi vàng.
(Đ/c Trà, Hoàng Hải, Trương Hiền; Trần Hường;
Minh Phương; Dương Thoa; Đỗ Lý; Trần Thủy;
Đỗ Hương; Thanh Mai; Quang; Tô Thoa). Các
lớp có GV đi sớm tự ghép lớp trông trưa trong
khối.
Thứ ba
27/4/2021

Dạy thay: lớp 5A4 tiết 1 đ/c Liên, tiết 2 TD đ/c
Lại Hương; lớp 5A1 đ/c Nguyễn Hải Yến; lớp
4A5 đ/c Ngô Tới; lớp 5A7 tiết 2 đ/c Lê Hòa, tiết
3 đ/c Nguyễn Tuyết; đ/c Pha Linh dạy TD 5A3
tiết 1, tiết 3 TD lớp 5A7 đ/c Lại Hương; lớp 3A1
đ/c Phạm Hiên; lớp 5A9 đ/c Kiều Trang.
lớp 5A8 đ/c Đỗ Thủy; 5A1 đ/c Nguyễn Hải Yến;
5A7 đ/c tiết 2 đ/c Tú Quỳnh.
17 giờ 30: Đưa học sinh đi thi Họa mi vàng đ/c
Tới, Tô Thoa, Đỗ Hương, Thu Hường, Mai,
Nhung,
-Sáng: Chuẩn bị bài dạy dự thi GVCN giỏi cấp -Đ/c Bích
Tỉnh.

Thứ tư
28/4/2021

Dạy thay lớp 4A4 đ/c Nguyễn Hải Yến tiết 2,3.
-Chiều: Dự giờ tiết 1 dự thi GVCNG cấp Tỉnh tại -BGH
lớp 4A4.
Dạy thay lớp 4A4 tiết 2,3 đ/c Bùi Duyên.

Thứ năm
29/4/2021
Thứ sáu
30/4/2021

-Sáng: Dự giờ đ/c Bích tiết 3 dự thi GVCNG cấp -BGH
Tỉnh tại lớp 4A4.
-Chiều: Dự giờ đ/c Bích tiết 1 dự thi GVCNG cấp -BGH
Tỉnh tại lớp 4A4.
-Nghỉ học ngày lễ 30/4

-CB,GV,NV,
HS toàn trường

Thứ hai
03/5/2021

-Nghỉ bù ngày Quốc tế Lao động 01/5.

Nơi nhận :
- CB, GV, NV toàn trường (t/h);
- Lưu VT.

-CB,GV,NV,
HS toàn trường
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hương

