
SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 18b 

Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 22/01/2022 

Thứ/ 

Ngày 
Sáng Chiều 

HAI 

17/01 

- Sinh hoạt lớp, dạy và học trực tiếp (khối 12). 

- Dạy và học trực tuyến (khối 10,11). 

- Kiểm tra bổ sung cho HS thiếu điểm kiểm 

tra thường xuyên, giữa kỳ, cuối HKI. 

- GVCN hoàn tất xếp loại hạnh kiểm HKI tạm 

thời trên SMAS. 

- Dạy và học: 

+ Trực tiếp (khối 12). 

+ Trực tuyến (khối 10,11). 

- 17h00: GVBM hoàn tất nhập điểm trên 

SMAS (khóa phần mềm SMAS). 

BA 

18/01 

- Dạy và học: 

+ Trực tiếp (khối 12). 

+ Trực tuyến (khối 10,11). 

-Dạy và học: 

+ Trực tiếp (khối 12). 

+ Trực tuyến (khối 10,11). 

-17h00: Hoàn tất tổng hợp kết quả học lực 

và hạnh kiểm HKI 03 khối lớp (Thầy Phú). 

TƯ 

19/01 

-Dạy và học: 

+ Trực tiếp (khối 12). 

+ Trực tuyến (khối 10,11). 

-08h30: Thầy Phú gửi tổng hợp kết quả học 

lực và hạnh kiểm HKI các khối lớp cho BGH. 

-Dạy và học: 

+ Trực tiếp (khối 12). 

+ Trực tuyến (khối 10,11). 

-15h00: Họp Liên tịch chuẩn bị Sơ kết HKI. 

NĂM 

20/01 

- Dạy và học: 

+ Trực tiếp (khối 12). 

+ Trực tuyến (khối 10,11). 

- Dạy và học: 

+ Trực tiếp (khối 12). 

+ Trực tuyến (khối 10,11). 

SÁU 

21/01 

- Dạy và học: 

+ Trực tiếp (khối 12). 

+ Trực tuyến (khối 10,11). 

- Dạy và học: 

+ Trực tiếp (khối 12). 

+ Trực tuyến (khối 10,11). 

BẢY 

22/01 
- Ngày kết thúc HKI (18 tuần). - Dạy và học: Trực tuyến (khối 10,11) 

CN 

23/01 

-Từ 7h30’ đến 9h00’: Họp CMHS 03 khối lớp 

trực tuyến.  

 

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. Tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 

2021-2022  dành cho GV, HS lớp 10 và 11: Từ ngày 03/1 đến ngày 21/1/2022 (Thầy Tòng). 

3. Chuẩn bị họp BĐDCMHS 03 khối lớp bằng tài khoản của HS trong phần mềm Google meet.  

4. Sáng ngày 20/01/2022: Văn thư phát mẫu BB họp, giấy mời, chương trình họp CMHS (người 

nhận: GVCN). GVCN gửi giấy mời họp CMHS từ chiều ngày 20/01/2022. 

5. Chuẩn bị Sơ kết - Phát thưởng HKI trực tuyến (Dự kiến ngày 24/01/2022, thứ Hai).  

 

            

          HIỆU TRƯỞNG 

       (Đã ký) 

     

 

   Lê Văn Thái 

 


