
                    PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 
        TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI 

LỊCH CÔNG TÁC CHUNG CỦA BAN GIÁM HIỆU 

(TUẦN III  THÁNG 1 NĂM HỌC 2021 - 2022) 

TỪ NGÀY 17/01 ĐẾN NGÀY 22/01/2022 

Người 

thực hiện 

Thời 

gian 

Thứ 2 

17/01 

Thứ 3 

18/01 

Thứ 4 

19/01 

Thứ 5 

20/01 

Thứ 6 

21/01 

Thứ 7 

22/01 

 

Đ/c 

Quỳnh 

Sáng 

- Họp giao ban 

BGH 

- Kiểm tra công 

tác vệ sinh phòng 

chống dịch của 

các lớp 

- Vệ sinh trong 

ngoài khu vực 

văn phòng 

- Kiểm tra công tác 

vệ sinh phòng 

chống dịch của các 

lớp 

- Vệ sinh trong 

ngoài khu vực văn 

phòng 

 Tham gia tập huấn 

chuyên đề Xây dựng 

môi trường dạy học 

tích cực ứng dụng 

PP UNIS 

  

Chiều 

- Làm việc tại 

phòng làm việc 

- Kiểm tra việc 

xây dựng video 

của các lớp  

- Làm việc tại 

phòng làm việc 

- Kiểm tra việc 

đăng bài trên cổng 

TT 

 Tham gia tập huấn 

chuyên đề Xây dựng 

môi trường dạy học 

tích cực ứng dụng PP 

UNIS 

 - Duyệt chương 

trình tổ chức giao 

lưu kết nối với 

phụ huynh học 

sinh đầu năm 

mới 

Đ/c Nhạn 

Sáng 

- Họp giao ban 

BGH 

 

 - Kiểm tra công tác 

vệ sinh phòng 

chống dịch của các 

lớp 

- Vệ sinh trong 

ngoài khu vực văn 

phòng 

Tham gia tập huấn 

chuyên đề Xây dựng 

môi trường dạy học 

tích cực ứng dụng 

PP UNIS 

  

Chiều 

  - Làm việc tại văn 

phòng 

- Đăng bài tuyên 

Tham gia tập huấn 

chuyên đề Xây dựng 

môi trường dạy học 

 - Duyệt chương 

trình tổ chức 

giao lưu kết nối 



truyền trên cổng 

TT 

tích cực ứng dụng 

PP UNIS 

với phụ huynh 

học sinh đầu 

năm mới 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Yến 

Sáng 

- Họp giao ban 

BGH 

 

  Tham gia tập huấn 

chuyên đề Xây dựng 

môi trường dạy học 

tích cực ứng dụng 

PP UNIS 

- Kiểm tra công 

tác vệ sinh 

phòng chống 

dịch của các lớp 

- Vệ sinh trong 

ngoài khu vực 

văn phòng 

- Kiểm tra công 

tác vệ sinh 

phòng chống 

dịch của các lớp 

- Vệ sinh trong 

ngoài khu vực 

văn phòng 

Chiều 

   Tham gia tập huấn 

chuyên đề Xây dựng 

môi trường dạy học 

tích cực ứng dụng 

PP UNIS 

- Làm việc tại 

văn phòng 

- Kiểm tra  việc 

xây dựng video, 

bài tập của các 

lớp 

- Làm việc tại 

văn phòng 

- Duyệt chương 

trình tổ chức 

giao lưu kết nối 

với phụ huynh 

học sinh đầu 

năm mới 

 

HIỆU TRƯỞNG 

      ( Đã ký) 

 

 

        Trần Thị Nghĩa Quỳnh 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


