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01/2019 

- Các Tổ chuyên môn sơ kết Học kỳ I 

- Các tổ lên kế hoạch dự giờ, thao giảng 

- Thi học sinh giỏi máy tính cầm tay khối 11, 12 

- Kiểm tra nội bộ phòng thực hành thí nghiệm, đồ dùng dạy học, hoạt động 

NGLL 

- Họp phụ huynh các khối lớp. 

- Nghỉ Tết Nguyên Đán từ thứ Hai 28/01 đến hết ngày 10/02/2019, ngày 

thứ Hai 11/02/2019 học trở lại bình thường. 
- Tổ chức Hội chợ Tết truyền thống Hồng Đức vào Thứ Sáu  25/01/2019 

Tổ trưởng 

Tổ trưởng 

Tổ Toán 

BGH + Học vụ 

 

QN lớp 

 

 

 

 

02/2019 

- Tiếp tục giảng dạy theo PPCT 

- Kiểm tra tình hình dạy nghề phổ thông 

- Kiểm tra các hoạt động của tổ bộ môn 

- Các tổ tiếp tục tiến hành dự giờ, thao giảng, ôn tập kiểm tra giữa HK 2 

- Kiểm tra nội bộ thư viện của trường 

- Kiểm tra các hoạt động giảng dạy chủ đề tự chọn, giáo dục địa phương, 

tích hợp lồng ghép ở các bộ môn , NGLL, hoạt động hướng nghiệp  

- Kiểm tra các hoạt động thực hành thí nghiệm của giáo viên. 

- Kiểm tra các loại hồ sơ nhà trường chuẩn bị cho việc kiểm tra của Sở GD 

- Thi Nét vẽ xanh cấp THCS 

GV 

Học vụ 

BGH + Học vụ 

Tổ trưởng + GV 

BGH + Học vụ 

BGH + Học vụ 

BGH + Học vụ 

BGH + Học vụ 

BGH + Học vụ 

Cấp 2 

 

 

 

 

03/2019 

- Thi học sinh giỏi thành phố 

- Thi Sáng tác ảnh cấp Thành phố 

- Kiểm tra: Cơ sở vật chất, hoạt động chuyên môn, giáo viên..vv.. 

- Kiểm tra chéo các trường về hồ sơ học vụ, Thư viện, phòng thí nghiệm 

- Kiểm tra giữa học kỳ 2: từ 18/03 đến 23/03/2019 

- Các khối lớp tham gia hoạt động ngoại khóa 

- Khối 12 lên kế hoạch ôn thi THPT quốc gia 

- Thực hiện đăng ký thi THPT quốc gia cho học sinh khối 12 

- Ngày hội tư vấn tuyển sinh cho hoc sinh Khối 12 

TTBM + GVBM 

QN + GVBM 

BGH +Học vụ 

Các phòng ban 

HV 

QN + GVBM 

TTBM + QN 12 

QN 12 

QN 12 

 

 

 

 

 

04/2019 

- Tiếp tục giảng dạy theo PPCT 

- Thi Olympic 30/4 khu vực và Tp HCM 

- Các tổ lên kế hoạch nội dung ôn tập kiểm tra Học kỳ 2 

- Kiểm tra hoạt động giảng dạy và ôn thi THPT quốc gia  

- Khối 12 hoàn thành chương trình trước 20/04/2019 

- Giáo viên bộ môn rà soát lại lần cuối các học sinh yếu kém, phối hợp với 

GVQN lên kế hoạch phụ đạo. 

- Lịch kiểm tra HK II: 

* Khối cấp 2: Theo lịch PGD 15/04 – 11/05/2019 

* Khối 12:  

+ Các môn kiểm tra tập trung: 15/04 – 20/04/2019 

* Khối 10, 11: 

+ Các môn kiểm tra không tập trung: 22/04 – 04/05/2019 

+ Các môn kiểm tra tập trung: 06/05 – 11/05/2019  

GVBM 

GVBM +QN 

Tổ trưởng BM 

BGH + TTBM 

 

GVBM 12 

 

 

 

 

05/2019 

- Xét TN THCS khối 9 

- Thi nghề THPT 

- Hoàn thành chương trình năm học, củng cố kiến thức trọng tâm cho học 

sinh.. 

- Lên danh sách học sinh thi lại, lưu ban 

- Khối 12 làm lễ trưởng thành và tri ân Thầy Cô giáo 

- Hoàn thành chương trình HK II ngày 25/05/2019 

- Kết thúc năm học 31/05/2019 

 

BGH + QN + HV 

QN + HV 

GVBM 

 

HV 

Đoàn TN + QN 

 Ngày 17 tháng 08 năm 2018 

 HIỆU TRƯỞNG 
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