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I. Kế hoạch họp và sinh hoạt tháng 1/2019. 

- 01/01/2017: Nghỉ Tết dương lịch  
- Từ 02/01/2019 – 5/01/2019: Thi học kì 1, giáo viên chấm bài hoàn             
thành điểm. 
- 7/01: Buổi chiều: Họp hội đồng: Triển khai kế hoạch + Xét xếp loại              
học sinh kỳ 1 (13h30) 
- 8h 20/01/2018: Họp phụ huynh học sinh toàn trường thông báo kết quả             
học tập của học sinh, họp tại lớp với GVCN. 
- Chiều 19/01: Họp giao ban chủ nhiệm, họp tổ chuyên môn triển khai kế               
hoạch chuyên môn.  
- 25/1: Họp hội đồng triển khai kế hoạch tháng 2 
- Nghỉ tết nguyên đán từ ngày 31/1 - 10/2/2019 (Ngày 5 âm lịch). 11/2(              
ngày 6 âm lịch) dạy và học trở lại bình thường sau nghỉ tết cả sáng và chiều . 

I. Nhận xét công tác tháng 12. 
- Công tác tháng 12 tháng trọng tâm ôn tập thi học kì, hoàn thành đúng                
tiến độ. 
- Học sinh học tập chuyên cần hơn, đảm bảo việc duy trì sĩ số.  
- Nề nếp thực hiện tốt hơn tháng 11  
- Vào điểm, điểm danh học sinh hàng tháng của GVCN trên vn.edu vẫn             
còn chậm trễ ở một số thầy cô. 
- Đã kiểm tra hồ sơ toàn trường đợt 3. 
-  Đã thành lập đoàn đưa học sinh tham gia thi khoa học kỷ thuật. 
- Đã triển khai công văn thi “an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”               
trên mạng  cho giáo viên và học sinh. 
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- Các tổ chuyên môn đã triển khai đề cương ôn tập và xây dựng ma trận,                
đề kiểm tra học kì 1. 
- Thi khoa học kỷ thuật dự án của cô tâm hướng dẫn đạt giải tư. 

II. Kế hoạch Tháng 1 .  
1. Công tác chính trị tư tưởng, nề nếp 

● Đối với học sinh. 
- Tiếp tục củng cố ổn định nề nếp, tăng cường kiểm tra nề nếp, đầu tóc                
(hiện nay một số hs đã cắt tóc không đúng qui định), trang phục (thường đón                
tết học sinh thay đổi kiểu tóc, nhuộm tóc… gvcn nhắc nhở học sinh chạy theo                
thời trang không phù hợp đi học) Khắc phục tình trạng học sinh đi trễ, vắng                
học cả sáng và chiều (GVCN cần bám lớp và buổi chiều phải quản lý được                
học sinh không đi trễ và nghỉ học). Giáo dục đạo đức cho học sinh nhằm ngăn                 
chặn những biểu hiện lệch lạc về hành vi đạo đức, tác phong, lời nói, hút                
thuốc, phát hiện, ngăn ngừa những xích mích, mâu thuẫn không để dẫn đến              
những mâu thuẫn lớn vì học sinh không suy nghĩ kỹ trước khi hành động dẫn                
đến dễ xảy ra xô xát. 
- Tổ giám thị, GVCN, GV bộ môn tích cực trong công tác quản lý học               
sinh, điểm danh thường xuyên trong các giờ học hạn chế tối đa học sinh nghỉ                
học trước và sau tết ảnh hưởng đến chất lượng học tập cuối năm. 
- Đoàn thanh niên tổ chức ngoại khóa giáo dục kỷ năng sống cho học               
sinh. 
- Tăng cường nhắc nhở học sinh thực hiện về An toàn giao thông, kiểm              
tra điều kiện tham gia giao thông của học sinh. 
● Đối với giáo viên 
● Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh                
thực hiện chỉ thị 05 CT/TW của bộ chính trị. 

2. Công tác chuyên môn 

- Các môn thi tập trung từ ngày 2/1- 5/1/2019, Gv hoàn thành chấm bài. 
Các tổ có bài thi tự luận tổ chức chấm thi hoàn thành vào 5/1/2018. 
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- Từ 02→05/01: Giáo viên bộ môn vào điểm vn.edu; Giáo viên chủ            
nhiệm các lớp hoàn thành sổ điểm vn.edu (Giống sổ điểm lớn) Sau đó hoàn               
thành sổ điểm điện tử lớn nhà trường in ra lưu;  
- 13h30, ngày 7/1, Họp hội đồng xét xếp loại hs học kì 1 
- 8/1 báo cáo kết quả học kì 1 về sở giáo dục 
● Từ 07/01/2017: Học theo thời khóa biểu học kỳ 2  
- GVCN 12 nhắc, hướng dẫn học sinh hoàn thành các hồ sơ cần thiết chuẩn                

bị cho thi TN12.  
- Giáo viên tiếp tục viết sáng kiến kinh nghiệm (thẩm định vào tháng 02/2019)               
chọn sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng nộp dự thi cấp tỉnh. 

- Các tổ chuyên môn tiếp tục ôn thi olimpic cấp tỉnh và học sinh giỏi cấp tỉnh                  
cho học sinh. 
GV cần tăng cường hơn nữa đầu tư chuyên môn cho cả 3 khối đặc biệt khối                 
12, đôn đốc học sinh có kế hoạch học tập đặc biệt học sinh khối 12 tránh tình                  
trạng chệch choặc sau khi thi học kì và dịp trước và sau tết. 
- Tăng cường dự giờ đột xuất, thao giảng, hội giảng trong dịp trước và              
sau tết. 
- Dạy buổi chiều tiếp tục làm tốt công tác cũng cố kiến thức cơ bản cho                
học sinh, động viên tối đa học sinh tham gia học tập.  
- Thao giảng, dự giờ, kiểm tra nội bộ giáo viên: Học kì 2 

- Tiếp tục động viên học sinh, giáo viên thi “an toàn giao thông cho nụ cười                
ngày mai” trên mạng – Thầy Đức phụ trách; Hạn nộp bài về sở giáo dục                
19/1/2019.  

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi Olimpic, học sinh giỏi cấp tỉnh và              
tham gia dự thi. 
- Lập danh sách đăng kí dự thi olimpic cấp khu vực tại Thành phố Hồ                
Chí Minh và Olimpic cấp tỉnh hạn cuối 7/1/2019 
- Xây dựng kế hoạch phòng chống bạo lực học đường 

3. Công tác khác. 
- Trực bảo vệ 24/24, đảm bảo an ninh trật tự trong trường học. 

 - Bộ phận văn phòng đảm bảo giờ hành chính 
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- Lao động vệ sinh trường lớp  
                                                                    Gia Nghĩa, ngày 28 tháng 12 năm 2018. 
                                                                                   HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 
 
                                                                                      Phạm Thị Hải 
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