
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THTP BUÔN MA THUỘT 
 

KẾ HOẠCH TUẦN 36-HỌC KỲ II-NĂM HỌC 2019-2020 

 (TỪ NGÀY 29/6/2019-05/7/2020) 

 

 

***Lưu ý: 

1/Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ minh chứng tự đánh giá trong (Chuẩn bị kiểm định CLGD và Công nhận 

trường chuẩn Qg 2020) 

2/Chuẩn bị thi thử HS khối 12 lần 2 (02 ngày: 6/7/7/2020) 

3/Hạn chót các tổ nộp hồ sơ đánh giá chuẩn GV, NV, HT, PHT (01/7/2020 cho Thầy Lộc)./. 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

 

 

LÊ VĂN THÁI 

Thứ/Ngày Buổi sáng Buổi chiều 

Thứ 2 

(29/6) 

-Chào cờ+Giao ban CN+Sinh hoạt lớp. 

-GVCN gửi giấy mời họp PHHS 

-Dạy và hoc, trả bài kiểm tra. 

-Nộp đề thi thử Tốt nghiệp lần 2 (Người nhận 

Thầy Tòng) 

Phụ đạo, ôn thi TH.THPT (theo TKB) 

Thứ 3 

(30/6) 

-Dạy và hoc, trả bài kiểm tra. 

-Hạn chót nhập điểm khối 10+11 vào Smas 

-16h00’: Xuất bảng tổng hợp HK-HL 

học kỳ 2, cả năm 3 khối lớp cho HT 

(Thầy Phú) 

Thứ 4 

(01/7) 

-Nghỉ dạy và học. 

-Xuất bảng HL-HK học kỳ 2 và cả năm cho 

GVCN (Thầy Phú) 

-Hoàn tất 4 mặt thi đua cả năm của các khối lớp 

(Cô Ngân) 

-GVCN hoàn tất học bạ 

-In sao đề thi thử lần 2 

-14h00’: GVCN gửi kết quả xếp loại 2 

mặt của HS cho HT phê duyệt (Người 

nhận: Thầy Lộc) 

-Niêm yết kết quả thi đua 4 mặt cả năm 

của các khối lớp (Cô Ngân) 

Thứ 5 

(02/7) 

-Nghỉ dạy và học 

-GVCN hoàn tất sổ sách, học bạ 

-Niêm yết lịch thi lại 2019-2020 (kèm theo danh 

sách học sinh thi lại) 

-15h00’: họp bình xét thi đua khen 

thưởng các khối lớp (BGH-

TKHĐ+BCH Đoàn) 

Thứ 6 

(03/7) 

-Nghỉ dạy và học 

-7h30’: Lao động, vệ sinh toàn trường, lau chùi, 

bàn giao phòng học (GVCN+Thầy Tòng+Bảo vệ) 

-Chuẩn bị giấy khen, phần thưởng cho 

Lễ tổng kết và Tri ân trưởng thành của 

HS khối 12 năm học 2019-2020 

Thứ 7 

(04/7) 

-8h00’: Họp cơ quan cuối năm (Tổng kết năm 

học, tập huấn nghiệp vụ thi Tốt nghiệp 2020) 
 

CN 

(05/7) 

-7h30’: Họp thường trực Ban đại diện CMHS các 

khối lớp 

-8h30’: Họp PHHS các khối lớp. 

 


