
       PHÒNG GD-ĐT HUYỆN CƯMGAR        LỊCH CÔNG TÁC  

              TRƯỜNG THCS EATUL            Từ ngày 24 /8 đến ngày 5/9/2020 
  

Thứ/ngày Nội dung Người thực hiện 

Thứ Hai 

(24/8) 

Buổi sáng 

- Toàn thể VC tập trung về trường (Trả phép hè, họp HĐSP 

lúc 8h00). 

- Học sinh ôn thi lại theo môn đăng ký thi lại 

- Toàn thể HĐ ( ĐC 

HT chỉ đạo) 

 

- GVBM có hs thi lại và 

học sinh thi lại (Đc 

Hoàng chỉ đạo) 

Buổi chiều  

Thứ Ba 

(25/8) 

Buổi sáng 

- Họp tổ thảo luận dự thảo phân công nhiệm vụ năm học 

2020-2021. Nộp biên bản cho Hiệu trưởng. 

- Đề xuất mua sắm trang thiết bị dạy học 

- Tiếp tục ôn học sinh thi lại. 

- Nộp đề thi lại cho đc Hoàng. 

- Các tổ chuyên môn 

 

- Các tổ chuyên môn 

-GV có hs thi lại 

-Tổ trưởng duyệt đề và 

nộp lại cho ĐC Hoàng 

Buổi chiều  

Thứ Tư 

(26/8) 

Buổi sáng 

- Tổ chức cho học sinh thi lại lúc 7h30. 

- Kiểm tra CSVC phục vụ công tác dạy và học và báo cáo 

bằng biên bản cho HT. 

 

- Đc Hoàng chỉ đạo. 

- Đc Y Dhem Niê chỉ 

đạo 

Buổi chiều 

- Chấm thi lại 

- Đc Hoàng chỉ đạo. 

Thứ Năm 

(27/8) 

Buổi sáng 

- Công bố kết quả thi lại 

- Ghi học bạ thi lại, kết luận thi lại sau hè, xét lên lớp, ở 

lại. 

- BGH, TK HĐ 

 

-GVCN có HS thi lại 

NH 2019-2020. 

Buổi chiều 

 

 

Thứ Sáu 

(28/8) 

Buổi sáng 

- Công khai danh sách học sinh toàn trường theo khối lớp. 

- Tổng vệ sinh lau chùi bàn ghế, phòng học, khu vực trước, 

trong và sau sân trường. 

 

 

- Đc Vinh. 

- Toàn thể HĐSP 

Buổi chiều  

Thứ Bảy 

(29/8) 
Nghỉ 

 

CN (30/8) Nghỉ  

Thứ 2 

(31/8) 

Buổi Sáng 

- Họp BGH mở rộng lúc 8h00. 

- Họp HĐSP lần 2 lúc 9h30. ( Phân công nhiệm vụ năm 
học cho từng thành viên trong nhà trường, Phân công 

 

- BGH và TPT và 

GV toàn trường 
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chuẩn bị cho khai giảng và đón học sinh, phân công GVCN 

và ghi chép dự thảo TKB...) 

Buổi chiều  

Thứ 3 

(1/9) 

Buổi Sáng 

- Tập trung học sinh toàn trường nhận lớp, nhận 

GVCN. 

 

- BGH và TPT và 

GV toàn trường 

Buổi chiều  

Thứ 4 

( 2/9) 

Nghỉ  

Thứ 5 

(3/9) 

Buổi sáng 

- Các lớp tổ chức học nội quy, quy chế trường học ( 

GVCN nhận quy chế và tổ chức cho học sinh 
nghiêm túc học nội quy, quy chế học sinh và tổ 

chức quán triệt tuyên truyền phòng chống dịch 

trong nhà trường); rà soát kiểm tra học sinh gặp khó 

khăn về sách, vở, quần áo để đề xuất BGH có giải 

pháp hỗ trợ học sinh, nộp DS cho Đc H Mak. 
- Các lớp tổ chức bầu BCS lớp, sắp xếp chỗ ngồi hợp 

lý, học sinh chép TKB, GVCN k6 hướng dẫn học 

sinh cách học của bậc THCS. 

- Giới thiệu cho HS khối 6 về nhà trường. 

- ĐC Hoàng, Y 

Dhem và TPT 

biên soạn nội 

dung quy chế 

học sinh gửi 

GVCN các lớp 

- Đc Y tế chuẩn bị 

nội dung tuyên 

truyền gửi các 

lớp. 

Buổi chiều  

Thứ 6 

(4/9) 

Buổi sáng 

- Toàn trường tập trung cho khai giảng ( Chuẩn 

bi sân khấu, lau dọn các phòng học, phòng 

chức năng, tổng vệ sinh trong và ngoài sân 

trường 

 

- Đc Y Dhem chỉ 

đạo 

  

Thứ 7 

(5/9) 

Buổi sáng 

- Tổ chức lễ khai giảng năm học 

2020-2021. 
- Tổ chức gặp mặt động viên VC- NLĐ năm học 

mới sau khai giảng. 

 

-Toàn trường thực hiện 

 

-Chi bộ chỉ đạo đc 

Hoan CTCĐ và BCH 

CĐ thực hiện. 

   

• Trên đây là dự thảo kế hoạch công tác chuẩn bị cho năm học mới. 

• Có nội dung mới hoặc thay đổi BGH thông báo trên kênh Zalo của nhà trường, đề nghị toàn trường 

theo dõi thực hiện. 

                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG 


