
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG TH NGỌC THỤY 

LỊCH CÔNG TÁC CHUNG CỦA TRƯỜNG 

TUẦN 30- NĂM HỌC 2021-2022 

TỪ NGÀY 18/4/2022 ĐẾN NGÀY 24/4/2022 
 

 

 

Thứ Buổi Nội dung công việc, thời gian, địa điểm 
Bộ phận thực 

hiện 
Lãnh đạo 

phụ trách 
BGH trực  

GVNV 

trực 
Phân công 

 dạy thay 

Hai 

18/4 

S 

- KT công tác ANAT, VS trường lớp, PCCC, công tác 

PCDB Covid-19, bếp ăn bán trú, nề nếp dạy học, thực hiện 

TKB các lớp. 

BGH Đ/c Phương 

Đ/c Ninh 
Đ/c 

Ngà 

- 

- Tổ chức tặng quà cho học sinh khuyết tật ngân ngày 18/4. BGH Đ/c Phương 

- HĐ chấm Chấm SKKN; PHT tổng hợp các biên bản, đ/c 

Mai chuẩn bị hồ sơ kèm theo nộp PGD. 

 Đ/c Phương 

- Dạy tập đọc lớp 4A6 HT Đ/c Phương 

- Hoàn thành báo cáo chất lượng giáo dục GKII nộp PGD HP2 Đ/c Phương 

   

   

   

C 

-KT nề nếp dạy học, thực hiện TKB các lớp. BGH Đ/c Phương  

- Kiểm tra giáo án, lịch báo giảng GV khối 2 HP2 Đ/c Phương 

-Duyệt LBG, giáo án của GV khối 1  HP1 Đ/c Phương 

   

   

   

   

 

 

Ba 

19/4 

S 

- KT công tác ANAT, VS trường lớp, PCCC, công tác 

PCDB Covid-19, bếp ăn bán trú, nề nếp dạy học, thực hiện 

TKB các lớp. 

BGH Đ/c Phương 

Đ/c Phương 
Đ/c 

Tuyết 

-:  

- 

 

 
-Duyệt LBG của GV khối 1 

-KT nề nếp bán trú 

HP1 Đ/c Phương 

-Dạy và chủ nhiệm 4A6 (cả tuần) 

- Kiểm tra nề nếp bán trú các lớp 

HP2 Đ/c Phương 

- HĐ chấm Chấm SKKN; PHT tổng hợp các biên bản, đ/c 

Mai chuẩn bị hồ sơ kèm theo nộp PGD. 

HĐ chấm 

SKKN 

Đ/c Phương 

-Hoàn thành báo cáo công tác chi bộ và gửi về đảng uỷ 

phường 

HP1 Đ/c Phương 



Thứ Buổi Nội dung công việc, thời gian, địa điểm 
Bộ phận thực 

hiện 
Lãnh đạo 

phụ trách 
BGH trực  

GVNV 

trực 
Phân công 

 dạy thay 

- Xây dựng lịch KT cuối năm học các môn các khối và phân 

công coi chấm 

HP2 Đ/c Phương 

   

   

C 

-KT trang Web, hoàn thành HS T.Anh liên kết LG, HS bán 

trú 
HP1 Đ/c Phương  

- Kiểm tra giáo án, lịch báo giảng GV khối 5 

- Dự SHCM khối 2. Duyệt ND ôn tập cuối năm môn T-TV 

- Hoàn thành báo cáo công tác tháng 4 

HP2 Đ/c Phương 

   

   

Tư 

20/4 

S 

- KT bếp ăn bán trú, nề nếp dạy học, thực hiện TKB các lớp. HT Đ/c Phương 

Đ/c Thanh 
Đ/c 

Vân 

 

-6h KT và nhận TP bếp ăn  

-KT nề nếp dạy học, thực hiện TKB các lớp, báo cáo theo 

mẫu về PGD 

-KT nề nếp bán trú 

HP1 Đ/c Phương 

- T1: Dạy tập đọc lớp 4A6 

- Tiết 2: KTNB: KT chuyên đề đồng chí Lê Huyền 

Trang (Đ/c Ninh, Oanh, Phương) 

- Đ/c Vi đi nộp SKKN về PGD 

HT Đ/c Phương 

- Kiểm tra giáo án, lịch báo giảng GV khối 2 

- Kiểm tra nề nếp bán trú các lớp 

HP2 Đ/c Phương 

   

   

C 

- Làm việc cơ quan, kiểm tra vệ sinh các lớp HT Đ/c Phương  

-Duyệt LBG của GV khối 3  HP1 Đ/c Phương 

- Duyệt đề thi cuối năm môn TA khối 3 (đ/c Huệ ) HP2 Đ/c Phương 

- Kiểm tra giáo án, lịch báo giảng GV nhóm MT 

- Duyệt bài đăng web. Kiểm tra trang web cập nhật tin bài 
HP2 Đ/c Phương 

- Đ/c Phương duyệt báo cáo công tác tháng 4 (đ/c Ninh hoàn 

thành) 
HT Đ/c Phương 

   

   



Thứ Buổi Nội dung công việc, thời gian, địa điểm 
Bộ phận thực 

hiện 
Lãnh đạo 

phụ trách 
BGH trực  

GVNV 

trực 
Phân công 

 dạy thay 

Năm 

21/4 

S 

- KT bếp ăn bán trú, nề nếp dạy học, thực hiện TKB các lớp. HT Đ/c Phương 

Đ/c Ninh 
Đ/c 

Linh 

 

 

 
- Kiểm tra, xử lí công văn đi đến, giải quyết thủ tục hành 

chính trong tất cả các ngày. đ/c Mai, Vi nộp báo cáo đúng 

quy định. 

Đ/c Mai Đ/c Phương 

-KT nề nếp dạy học, thực hiện TKB các lớp, báo cáo theo 

mẫu về PGD 

-KT nề nếp bán trú 

HP1 Đ/c Phương 

- Kiểm tra nề nếp bán trú các lớp HP2 Đ/c Phương 

- 8h30: Dự hội nghị quy hoạch cán bộ phường Ngọc Thụy 

- 9h: Đ/c Thanh, Phương dự Hội nghị cán bộ chủ chốt. 
HT, HP1  

- Cá nhân hoàn thành  tự chấm điểm đánh giá tháng 4 (phần 

mềm)  
CBGVNV Đ/c Phương 

- Duyệt đề thi cuối năm môn TA  khối 4 (đ/c Huệ ) HP2 Đ/c Phương 

   

   

C 

-Duyệt LBG của GV khối 4  HP1 Đ/c Phương  

- Tổ chức Ngày hội đọc sách Hạnh TV Đ/c Phương 

- Kiểm tra giáo án, lịch báo giảng GV nhóm TD HP2 Đ/c Ninh 

- Duyệt đề thi cuối năm môn TA khối 5 (đ/c Huệ  HP2 Đ/c Phương 

- Xây dựng LCT cá nhân tuần 30 BGH, các BP Đ/c Phương 

   

   

Sáu 

22/4 

S 

- KT công tác ANAT, VS trường lớp, PCCC, công tác 

PCDB Covid-19, bếp ăn bán trú, nề nếp dạy học, thực hiện 

TKB các lớp. 

BGH Đ/c Phương 

Đ/c Phương 
Đ/c 

Oanh 

 

-9h20 họp giao ban BGH, duyệt lịch CT tuần các bộ phận  BGH, HT Đ/c Phương 

-Tổng hợp danh sách mức đánh giá xếp loại GV, NV trong 

tổ. 

 TTCM  

   

   

C 

- Tổ chức toàn trường tổng vệ sinh cuối tuần  Đ/c Phương  

- Kiểm tra giáo án, lịch báo giảng GV nhóm TA HP2 Đ/c Phương 

-Duyệt LBG của GV ÂN, TH   



Thứ Buổi Nội dung công việc, thời gian, địa điểm 
Bộ phận thực 

hiện 
Lãnh đạo 

phụ trách 
BGH trực  

GVNV 

trực 
Phân công 

 dạy thay 

- Thông qua Liên tịch KQ BGH ĐG, xếp loại CBGV,NV 

tháng 4. 

- Dự SHCM khối 5 

- Tổ chức toàn trường tổng vệ sinh cuối tuần 

HT  

-Đánh giá GV tháng 4 trên phần mềm và đề xuất cá nhân 

tiêu biểu 

HP1,2  

- Dự SHCM khối 5. Triển khai chuyên đề dạy học dự án và 

CD LTC (Đ/c Mỹ Hằng, Ngân báo cáo) Duyệt nội dung ôn 

tập cuối năm môn Khoa học 5 

- KT công tác  tổng vệ sinh cuối tuần 

HP2  

   

   

Bảy 

23/4 

S 

-8h tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện phường Ngọc 

Thụy đợt I năm 2022 (Tuyên truyền các tình nguyện viên 

nhà trường tham gia) - đ/c Thoa, Trang BT  phụ trách 

HT  

Đ/c Thanh 

  

C     

CN  

24/4 

S    
Đ/c Ninh 

  

C     
 

*Ghi chú: Các đ.c giáo viên dạy học trực tiếp theoTKB, thực hiện phòng chống dịch Covid, báo cáo nghiêm túc 

 
 

. 

 
 

 


