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KẾ HOẠCH TUẦN 12  
Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 04/12/2021 

 

Thứ/ 

Ngày 
Sáng Chiều 

HAI 

29/11 
- Dạy và học trực tuyến. - Dạy và học trực tuyến. 

BA 

30/11 

- Nghỉ dạy và học trực tuyến (tự bố trí dạy bù). 

- Tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19 cho HS khối 

12 (7h00-11h00). 

- Nghỉ dạy và học trực tuyến (tự bố trí 

dạy bù). 

- Tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19 

cho HS khối 11 (13h30-17h00). 

TƯ 

01/12 

- Nghỉ dạy và học trực tuyến (tự bố trí dạy bù). 

- Tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19 cho HS khối 

10 và 11B11,12 (7h00-11h00). 

- Nghỉ dạy và học trực tuyến (tự bố trí 

dạy bù). 

NĂM 

02/12 

- Dạy và học trực tuyến. 

 
- Dạy và học trực tuyến. 

SÁU 

03/12 

- 8h00: Hội thảo “Trường THPT BMT-Quá trình 

hình thành và phát triển” (Điểm cầu tại trường 

THPT Buôn Ma Thuột). 

- Nghỉ dạy và học trực tuyến (tự bố trí dạy bù) 

- Dạy và học trực tuyến. 

BẢY 

04/12 

- Dạy và học trực tuyến. 

 
- 14h00: Hội nghị Chi bộ năm 2021 

(trực tuyến). 

CN 

05/12 
  

Ghi chú:  

1. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBQL, GV, NV và 

HS về biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện nghiêm quy định “5K”. 

2. Hoàn thành việc bồi dưỡng Mô đun 4 cho GVPT/CBQLCSGDPT đại trà trên hệ thống 

học tập trực tuyến (LMS) trước 30/11/2021. Các tổ trưởng CM, GV cốt cán đôn đốc, hỗ trợ tổ 

viên: giải đáp thắc mắc liên quan đến Mô đun bồi dưỡng; đánh giá bài tập cuối Mô đun hướng 

dẫn GVPT/CBQL đại trà; hoàn thành các nhiệm vụ học tập Mô đun và phiếu trả lời khảo sát. 

3. Các tổ chuyên môn xây dựng và gửi đề cương ôn tập HK1 cho HS 03 khối.  

4. GVBM hoàn tất nhập điểm giữa HKI vào SMAS trước ngày 28/11/2021. GVCN chuyển kết 

quả học tập và rèn luyện về PHHS trước ngày 05/12/2021. 

 5. Rà soát, kiểm tra số đầu điểm kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ. Dạy bù nếu chậm chương 

trình và kiểm tra bổ sung nếu thiếu điểm kiểm tra (Chú ý Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT 

ngày 12/12/20211 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại HS THCS và HS THPT và  Thông tư 

26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

58/2011/TT-BGDĐT). 

        

       HIỆU TRƯỞNG 

   (Đã ký) 

        

          Lê Văn Thái 


