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Ngày Thứ Nội dung công việc 

01/4 Hai 

- Chào cờ đầu tuần, hoạt động CTĐ, trao thưởng thi hoạt động             
26/3 (đ/c Long); tuyên truyền giới thiệu sách chủ điểm tháng 4            
(đ/c Hoa); 
- Hoạt động dạy học theo TKB; VP niêm yết danh sách HS các              
phòng thi; 
- đ/c Hoa gửi báo cáo đăng ký SGK, vở ghi HS về Phòng GD; 
- 9h30’: đ/c Thịnh nhận đề tại phòng GD; đ/c Tuyn nhận bài nghe              
tiếng Anh và in sao; đ/c Long chuẩn bị loa nghe tiếng Anh; 
- Từ 13h15’: GV coi và HS có mặt để KTCL giữa kỳ II môn Tiếng                
Anh, Toán (coi thi: đ/c Q.Anh, Hoà, Hiểu, Hương, Huệ, Dung,           
P.Nhung, Phương, Long, Hoa); tổ VP phục vụ, làm phách; 
- Học biểu điểm tại Vũ Hữu: 14h00’ - đ/c Xuân, T.Nhung; 15h00’             
- đ/c Khánh, Nụ, Dưỡng. 

02/4 Ba 

- Hoạt động dạy học theo TKB; 
- Từ 13h15’: GV coi và HS có mặt để KTCL giữa kỳ II môn Ngữ                
văn (coi thi: đ/c Khánh, Nụ, Q.Anh, Dưỡng, T.Nhung, Xuân, Huệ,           
Dung, P.Nhung, Long); tổ VP phục vụ, làm phách; 
- Từ 15h30’: học theo TKB (K6: tiết 1+2; K7,8: tiết 3,4; K9: tiết              
2+3); 
- Học biểu điểm tại Vũ Hữu: 14h00’- đ/c Hoà, Hiểu, Hương. 

03/4 Tư 

- Hoạt động dạy học theo TKB;  
- 9h30’: đ/c Tuyết VT nộp bài tại phòng GD và nhận bài chấm của               
trường; GV V,T,A nhận bài chấm, hoàn thành đến 07/4/2019; 
- đ/c Thịnh sắp xếp phòng thi HSG K6,7, thông báo đến HS các              
lớp; VP niêm yết tại phòng thi.  

04/4 Năm 

- Hoạt động dạy học theo TKB;  
- 8h50’: gặp mặt động viên HS khối 8 dự thi cấp huyện (BGH,              
VP, đ/c Long, mời BĐD CMHS); 
- Chiều: GV dạy BD HSG hướng dẫn HS chuẩn bị cho thi vào              
chiều 05/4; BGH gặp mặt động viên HS dự thi HSG cấp trường. 

05/4 Sáu 

- Hoạt động dạy học theo TKB; 
- 12h50’: HS dự thi HSG khối 8 tập trung tại trường để đi tới               
THCS Vũ Hữu dự thi cấp huyện; 
- Thi HSG cấp trường K6,7: 13h00’- đ/c Thịnh nhận đề tại phòng             
GD; đ/c Tuyn nhận bài nghe tiếng Anh và in sao;  
- 13h20’: HS và GV coi thi HSG cấp trường K6,7 có mặt (coi thi:               
đ/c P.Nhung, Phương), tổ VP phục vụ; 17h00’: đ/c Tuyết VT nộp            
bài đã niêm phong về THCS Vũ Hữu. 

06/4 Bảy - H.động dạy học theo TKB; 



- Tiết SH lớp: GVCN triển khai kế hoạch công tác tháng 4. 
07/4 CN  

* Ghi chú: trong tuần nếu có điều chỉnh theo lịch công tác của cấp trên hoặc                 
nhiệm vụ đột xuất, nhà trường sẽ gửi thông tin trên Zalo Group và tin nhắn vnEdu. 


