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KẾ HOẠCH THÁNG 9/ 2018 (TỪ 03/9 ĐẾN 29/9/2018) 

THỜI 
GIAN 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH 

Tuần 2 
03/9 08/9 

- Tổ chức Khai giảng năm học mới 2018– 2019  
(ngày 05/9) 

- Hoàn tất cấp phát đồng phục cho học sinh 
- Hoàn tất các thủ tục dạy thêm, học thêm: XD kế hoạch, 

học sinh làm đơn đăng ký học thêm, GV cam kết không 
vi phạm quy định dạy thêm, đơn xin dạy thêm  

- Tập huấn CB y tế (06, 07/9) 
- Họp chi bộ: 13h30 ngày 06/9 
- Họp cơ quan: 15h00 ngày 06/9 
- CBGV, NV nhập dữ liệu cá nhân lên phần mềm CSDL 
- Học sinh ký cam kết thực hiện ATGT, xây dựng nhà 

trường ANTT,... 
- Hoàn tất dữ liệu HS 
- Ôn thi HSG dự thi đội tuyển QG 

Toàn trường 
 
Văn phòng 
T. Hữu, GV, HS 
 
 
CB y tế 
Đảng viên 
Toàn cơ quan 
CBGV, NV 
HS, GVCN 
 
Dữ liệu 
Tổ chuyên môn 

Tuần 3 
10/9 15/9 

- Các lớp đại hội chi đoàn 
- Hoàn thành xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn, kế 

hoạch cá nhân, kế hoạch năm học, kế hoạch kiểm tra 
nội bộ, đăng ký thi đua tập thể, cá nhân 

- Tổ chức cho học sinh đăng ký thi nghề phổ thông 
- Tăng cường dự giờ, thao giảng, kiểm tra hoạt động sư 

phạm giáo viên, kiểm tra nề nếp học sinh 
- Thi chọn đội tuyển HSG Quốc gia ngày 13/9 
- Triển khai dự thi KHKT 
- Các tổ sinh hoạt chuyên môn 
- Thành lập Ban khuyến học, Ban tư vấn tâm lý HS 
- Thực hiện dạy thêm học thêm buổi chiều 
- Đoàn trường triển khai các cuộc thi của học sinh 

Các lớp 
LĐ, Tổ CM, GV 
 
 
T. Hữu, T. Tiến 
Tổ CM 
 
Đoàn HSG 
Lãnh đạo 
Tổ CM 
Lãnh đạo 
Toàn trường 
Đoàn trường 

Tuần 4 
17/9 22/9 

- Hoàn thiện dữ liệu đưa lên VNEDU, SMAS, CSDL 
- Tổ chức Hội nghị CNVC cấp tổ 
- Họp Ban đại diện CMHS (cũ) 
- Đại hội Đoàn trường (22/9) 
- Khám sức khỏe đầu năm cho học sinh 

Dữ liệu 
Tổ CM 
LĐ, Ban ĐDCMHS 
Đoàn trường 
CBYT, HS 

Tuần 5 
24/8 29/9 

- Đăng ký thi HSG cấp trường 
- Kiểm tra hồ sơ tổ, nhóm chuyên môn, hồ sơ GV 
- Hội nghị Công đoàn năm học 2018 - 2019  
- Họp PHHS đầu năm (29/9) 

Chuyên môn 
Tổ chuyên môn 
Công đoàn 
LĐ, GVCN, PHHS 

 HIỆU TRƯỞNG 
  
 
 
 
 
        
 Trần Công Toàn 


