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Người 

thực hiện 

Thời 

gian 

Thứ 2 

20/12 

Thứ 3 

21/12 

Thứ 4 

22/12 

Thứ 5 

23/12 

Thứ 6 

24/12 

Thứ 7 

25/12 

 

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 

 - Tổ chức chương 

trình Noel cho trẻ 

bằng hình thức 

trực tuyến qua 

kênh Youtube 

 

Chiều - Làm việc tại văn 

phòng 

- Kiểm tra công 

tác soạn bài trên 

phần mềm của 

các lớp 

  - Xây dựng kế 

hoạch, làm báo cáo 

- Làm việc tại văn 

phòng 

  

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 

  - Kiểm tra công 

tác vệ sinh 

phòng chống 

dịch của các lớp 

- Vệ sinh trong 

ngoài khu vực 

văn phòng 

- Tổ chức chương 

trình Noel cho trẻ 

bằng hình thức 

trực tuyến qua 

kênh Youtube 

 

 Chiều  - Làm việc tại văn 

phòng 

  - Làm việc tại 

văn phòng 

- Kiểm tra hồ sơ 

 



phòng chống 

dịch bệnh 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Yến 

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 

  - Tổ chức chương 

trình Noel cho trẻ 

bằng hình thức 

trực tuyến qua 

kênh Youtube 

- Hoàn thiện hồ 

sơ đánh giá bộ 

tiêu chí chuyên 

nghiệp theo quý 

để nộp PGD và 

nội vụ 

 Chiều   - Kiểm tra hoạt 

động chuyên môn 

và chất lượng 

giảng dạy 

 

 

 

 

 - Làm việc tại 

văn phòng 

- Đăng bài cổng 

TT 

 

HIỆU TRƯỞNG 

    ( Đã ký) 

 

 

        Trần Thị Nghĩa Quỳnh 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


