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KẾ HOẠCH TUẦN SINH HOẠT ĐẦU NĂM - NĂM HỌC 2021 – 2022 

Thời gian từ ngày 30/0/2021 đến ngảy 05/9/2021 

 

I. KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG TUẦN 

- Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn trong công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid 19. 

- CBGVNV tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến HS, CMHS và nhân dân, 

những quy định, hướng dẫn trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, chuẩn bị 

điều kiện tham gia công tác DHTT. 

 - Họp ĐU, họp liên tịch mở rộng lúc 8h30 thứ 7 ngày 04/9/2021 (Tp, ĐUV, CTCĐ, 

BTĐT, TTCM-NV, TPCM Tổ Tin) 

-  Hoàn thành công tác chuẩn bị cho năm học mới, phương án tựu trường, khai giảng, 

dạy học theo hình thức trực tuyến, ... 

- Tổ chức thi lại cho HS chưa đủ điều kiện lên lớp năm học 2020 – 2021. 

- Kiện toàn công tác tổ chức, nhân sự các tổ CM, các bộ phận trong nhà trường. 

- Phân công GVCN, phân công giảng dạy, biên chế lớp, danh sách học sinh. 

- Tập huấn, BDTX, tập huấn sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến (DHTT). 

- Kiểm tra CSVC, vệ sinh trường lớp, tăng cường trang thiết bị ĐDDH, chuẩn bị cho 

năm học mới 2021-2022. 

- Tổ CM, GV : Xây dựng KHGD của tổ, KHBD, KHCN của giáo viên, … nghiên cứu 

bài học dùng chung trong tổ, tổ chức dạy học trực tuyến (DHTT) trên nền tảng ứng 

dụng phần mềm office 365 (Microsoft teams). 

- GVCN tổ chức tiếp nhận học sinh vào lớp, lập trang thông tin kết nối, liên lạc, …  

- Công bố TKB dạy học trực tuyến đến giáo viên và HS. 

- Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng từ 29/8/2021 đến 17h00 ngày 05/9/2021 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của cấp trên. 



II. KẾ HOẠCH CHI TIẾT 

Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Thực hiện 

Thứ Hai 

(30/8/2021) 

Sáng  
- Tổ chức kiểm tra lại  

- Chấm bài kiểm tra lại. 

- LĐ, GV, NV 

-Theo PC; 

Chiều  

-Tập huấn sử dụng phần mềm dạy học 

trực tuyến CBGV toàn trường, lúc 14h30 

- Chấm bài kiểm tra lại. 

- LĐ, GV,  

 

-Theo PC; 

Thứ Ba 

(31/8/2021) 
Cả ngày 

- Các tổ triển khai BDTX, Tập huấn sử 

dụng phần mềm dạy học trực tuyến; 

- Xét điều kiện lên lớp đối với HS phải 

kiểm tra lại, rèn luyện trong hè.  (14h00) 

-Tổ CM, GV; 

 

- HĐLT 

Thứ Tư 

(01/09/2021) 
Cả ngày 

- GVCN đón tiếp nhận HS vào lớp, triển 

khai công tác đầu năm, phổ biến nội quy, 

kế hoạch khai giảng , … (Trực tuyến) 

- Tập huấn sử dụng phần mềm DHTT 

- GV, HS; 

Thứ Năm 

(02/09/2021) 
Cả ngày - Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9  - Theo LĐ. 

Thứ Sáu 

(03/09/2021) 
Cả ngày 

- Kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ khai 

giảng. 
-Theo PC; 

Thứ Bảy 

(04/09/2021) 
Cả ngày 

- Họp Đảng ủy, liên tịch mở rộng, lúc 08 giờ 

30 phút (Trực tuyến) 

- ĐUV, Tp liên 

tịch 

Chủ Nhật 

(05/09/2021) 
Sáng  

- Khai giảng năm học 2021-2022  

Thời giang từ 07 h 30 (trực tuyến) 
-CBGVNV, HS 

 HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

Nguyễn Thị Xuân Hương 

  


