
SỞ GDĐT TỈNH ĐĂK LĂK 
TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC  
Từ 16/5/2022 đến 29/5/2022 

 

Lưu ý: GVCN nhắc học sinh hoàn thành các khoản nghĩa vụ tài chính theo quy định kịp 
thời gian để quyết toán cuối năm học. 

 

Thời gian Buổi sáng 
Buổi chiều Trực cơ 

quan 

Thứ 2  
16/5 

- Chào cờ đầu tuần. 
- Hội ý giáo viên chủ nhiệm, sau tiết 
chào cờ, tại phòng Hội đồng. 
- Sinh hoạt lớp, GVCN phổ biến một 
số nội dung liên quan đến việc kiểm 
tra cuối kỳ II cho học sinh. Dự kiến 
xếp loại hạnh kiểm học kỳ II và năm 
học 2021-2022. 
- Các lớp tiến hành lao động, dọn vệ 
sinh khuôn viên trường lớp, phòng 
học, chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ II 

Cấp phát chế độ cho học sinh theo 
nghị định 116 cho học sinh, bắt đầu 
từ 13h30. Các đồng chí được giao 
nhiệm vụ (theo Quyết định) có mặt 
đúng giờ để cấp phát chế độ cho học 
sinh (gồm: đ/c Tiến Dũng; đ/c Ngô 
Thị Chinh; đ/c Võ Văn Tiến; đ/c 
Dương Thị Sen; đ/c Võ Minh 
Ngoan; đ/c Nguyễn Thị Huyền 
Trang; đ/c Trần Thị Hoa; đ/c Đoàn 
Thu Dung; đ/c Nguyễn Trúc Sinh và 
2 đồng chí bảo vệ) 

Đ/c Dũng 

Thứ 3  
17/5 

- Khối 11 kiểm tra giữa kỳ II theo 
lịch 

- Khối 10 kiểm tra giữa kỳ II theo 
lịch 

Đ/c 
Ngoan 

Thứ 4  
18/5 

- Khối 11 kiểm tra giữa kỳ II theo 
lịch 

- Khối 10 kiểm tra giữa kỳ II theo 
lịch Đ/c Trung 

Thứ 5  
19/5 

- Khối 11 kiểm tra giữa kỳ II theo 
lịch 

- Khối 10 kiểm tra giữa kỳ II theo 
lịch; 
- Dự Hội nghị tại sở GDĐT (đ/c 
Tiến Dũng). 

Đ/c 
Ngoan 

Thứ 6  
20/5 

- Khối 11 kiểm tra giữa kỳ II theo 
lịch 

- Khối 10 kiểm tra giữa kỳ II theo 
lịch Đ/c Trung 

Thứ 7  
21/5 

 
 

 

Chủ nhật 
22/5 

 
 

 

 
 


