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KẾ HOẠCH TUẦN 18 
Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 15/01/2022 

Thứ/ 

Ngày 
Sáng Chiều 

HAI 

10/01 

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

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

- Dạy và học trực tiếp (khối 12). 

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

BA 

11/01 

- 7h00: Kiểm tra cuối HKI tập trung trực 

tuyến khối 10,11 

+ Tiếng Anh: Đọc,Viết, KTNN (45’, Trắc 

nghiệm). 

- HS khối 12 nghỉ học. 

- Nghỉ dạy và học. 

 

TƯ 

12/01 

- 7h00: Kiểm tra cuối HKI tập trung trực 

tuyến khối 10,11 

+ Toán (90’, Trắc nghiệm). 

+ Hoá học (45’, Trắc nghiệm). 

- HS khối 12 nghỉ học. 

- Nghỉ dạy và học. 

NĂM 

13/01 

- 7h00: Kiểm tra cuối HKI tập trung trực 

tuyến khối 10,11 

+ Vật lý (45’, Trắc nghiệm). 

+ Sinh học (45’, Trắc nghiệm). 

- HS khối 12 nghỉ học. 

- Nghỉ dạy và học. 

SÁU 

14/01 

- Dạy và học trực tiếp (khối 12). 

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

- Sửa bài kiểm tra cuối HKI khối 10,11. 

- Dạy và học trực tiếp (khối 12). 

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

- Sửa bài kiểm tra cuối HKI khối 10,11. 

BẢY 

15/01 

- 8h00: Họp Tổ CM tháng 1 (Sơ kết HK1). 

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

- Sửa bài kiểm tra cuối HKI khối 10,11. 

- 17h00: GVBM hoàn tất nhập điểm trên 

SMAS (khóa phần mềm SMAS). 

CN 

16/01 

  

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. Kiểm tra cuối HKI bổ sung HS lớp 10,11 vắng kiểm tra có lý do chính đáng. 

3. Tiếp tục triển khai kế hoạch dạy học đúng quy định: 

- Rà soát nội dung, chương trình, tiến độ, số con điểm kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ (dạy bù nếu 

chậm chương trình và kiểm tra bổ sung nếu thiếu điểm kiểm tra). 

- Bám sát, thực hiện Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/20211 và Thông tư 

26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT. 



4- Thời khoá biểu đã thay đổi và áp dụng từ ngày 10/1/2022. 

5- 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). 

            

          HIỆU TRƯỞNG 

     (Đã ký) 

 

 

 Lê Văn Thái 

 


