
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 ( Có bổ sung) 

 ( Từ ngày 02/11-08/11/2020) 

 

Thứ/ 

ngày 

tháng 

Nội dung công việc 
Trực 

LĐ 
Buổi sáng Buổi chiều 

Hai 

02/11 

+Thực hiện TKB số 6 

+Sinh hoạt chào cờ, Ngoại khóa Chuyên đề 

lớp 12A  chủ đề “Ma túy – Không thử dù chỉ 

một lần”;  

+Họp Lãnh đạo nhà trường với Ban TTCMHS 

(Mời khối trưởng chủ nhiệm của 3 khối sắp 

xếp công việc dự cùng )  

 

+14h30: Đ/c Nam dự hội nghị tại 

TTGDTX Mê Linh 

T. 

Nam 

Ba 

03/11 

+Ban lãnh đạo kiểm tra và đánh giá việc ứng 

dụng CNTT, sử dụng thiết bị dạy học trong 

dạy và học ( GV và cán bộ thiết bị chuẩn bị); 

+Ban lãnh đạo kiểm tra và đánh giá 

việc ứng dụng CNTT, sử dụng thiết bị 

dạy học trong dạy và học( GV và cán 

bộ thiết bị chuẩn bị); 

T. 

Khoa 

 

Tư 

04/11 

+Từ ngày 04/11 đến ngày 14/11/2020: Đ/c 

Khoa đi dự lớp bồi dưỡng chuyên gia nước 

ngoài (Kế hoạch của Sở); 

+Tiết 4: Họp Chi bộ; 

+Tiết 5 : Họp HĐSP 

 

T. 

Nam  

Năm 

05/11 

Trực lãnh đạo: Đ/c Thúy 

+Đ/c Nam: Dự họp Sơ kết học kỳ I tại 

trường HN-Arm 

+8h00:Đ/c Tĩnh và đ/c Hà Minh Hội nghị 

tại BCH QS Huyện Mê Linh 

 

T . Nam: Trực lãnh đạo 

+Ban lãnh đạo dự đi dự  giờ giáo viên; 

 

Sáu 

06/11 

+Ban lãnh đạo; Đoàn Thanh niên, Khối trưởng 

CN:  Tổng kiểm tra nề nếp học sinh 

+Ban lãnh đạo; Đoàn Thanh niên, 

Khối trưởng CN: Tổng kiểm tra nề 

nếp học sinh 
T. 

Nam 

Bảy 

07/10 

Trực lãnh đạo: Đ/c Lan 

+Sinh hoạt lớp cuối tuấn theo chủ đề; 

+Đ/c Nam: Dự kỷ niệm 60 năm Thành lập 

trường THPT Xuân Đỉnh 

  

T . Nam: Trực lãnh đạo 

+Sinh hoạt lớp cuối tuấn theo chủ đề; 

+Chuẩn bị xong mọi điều kiện phục 

vụ kiểm tra giũa kỳ với các môn kiểm 

tra chung ( Toán, Văn; Anh cả 3 khối) 
 

CN 

08/11 

+Cải tạo hệ thống đường mạng Internet nội bộ 

nhà trường 

 

 

 

+Cải tạo hệ thống đường mạng 

Internet nội bộ nhà trường 

  

Ghi chú: Ngoài các công việc trên, lịch còn có sự bổ sung theo lịch công tác của Sở GD &ĐT Hà 

Nội; Huyện ủy –HĐND- UBND Huyện Mê Linh và sự phân công công việc của đ/c Hiệu trưởng. 

 


