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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021 
(Từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 05 tháng 9 năm 2020) 

  

A. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM: 

I. Công tác tổ chức:  

1. Rà soát, ổn định cơ cấu, tổ chức tổ chuyên môn. 

2. Triển khai xếp lớp khối 10; ổn định sỹ số, tổ chức đầu năm các lớp..  

3. Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường: Công 
Đoàn, Đoàn trường, Hội cha mẹ học sinh, tổ tư vấn tâm lý, Ban thanh tra nhân dân, ban 
kiểm tra nội bộ, …  

II. Công tác chuyên môn: 

1. Hoàn thành kế hoạch thi lại, rèn luyện đạo đức trong hè, xét lên lớp (trước ngày 
30/8/2020) 

2. Rà soát, xây dựng phân phối chương trình giảng dạy trực tiếp (Xây dựng chương 
trình giáo dục phổ thông nhà trường, tiếp cận chương trình GDPT 2018 ). 

3. Xây dựng dự thảo các kế hoạch nhà trường, kế hoạch tổ, kế hoạch cá nhân. 
4. Phân công chủ nhiệm, giảng dạy, công tác hành chính. 

III. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất: 

1. Bố trí phòng học, trang bị bàn ghế, quạt, bóng đèn để bàn giao cho các lớp. Các lớp 
tổ chức vệ sinh, trang trí, lắp đặt thiết bị dạy học máy chiếu, Ti vi, loa máy của các 
lớp. Bố trí vị trí để xe cho các lớp. 

2. Vệ sinh, tu bổ, sắp xếp các phòng Phòng tổ bộ môn, phòng  thực hành, phòng thí 
nghiệm. Rà soát thiết bị thực hành,  thí nghiệm, tài liệu  và đề nghị mua sắm phục 
vụ dạy và học năm học 2020-2021. 

3. Vệ sinh, sắp xếp các phòng chức năng, thư viện, phòng đọc, phòng văn thư. 
4. Vệ sinh, sắp xếp khu vực sân chơi, bãi tập, khu vực vệ sinh.  
5. IV. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và chuẩn bị cho lễ khai giảng: 

năm học mới 2020-2021:  
1. Tuyên truyền và thực hiện kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh Covid 

-19  tại trường nghiêm túc,  
2. Chuẩn bị 2 phương án cho lễ khai giảng: Trực tiếp hoặc đại diện.  

  



 

V. Dự kiến lịch công tác: 

Thứ/ngày Buổi sáng Buổi chiều 

Thứ 2 

24/8 

Họp liên tịch; 

TP: BCH ĐB, BGH, TKHĐ, CTCĐ, 
BT ĐT, TỔ TRƯỞNG; TG:  từ 7 giờ 
00 

Kiểm kê CSVC,  

TP: BGH, ban TTND, đại diện 
công đoàn, bảo vệ. 

Thời gian: Từ 14 giờ 00 

Thứ 3 

25/8 

- Họp hội đồng: Từ 7 giờ 00- 9h00’ 

- Họp tổ chuyên môn: Từ 9h10-
11h25’. 

 

Thứ 4 

26/8 

 Vệ sinh, sắp xếp phòng thí nghiệm, 
phòng thực hành, phòng tổ bộ môn, thư 
viện, phòng chức năng. 

Vệ sinh, sắp xếp phòng thí nghiệm, 
phòng thực hành, phòng tổ bộ môn, 
thư viện, phòng chức năng. 

Thứ 5 

27/8 

Vệ sinh, sắp xếp phòng thí nghiệm, 
phòng thực hành, phòng tổ bộ môn, thư 
viện, phòng chức năng.  

Vệ sinh, sắp xếp phòng thí nghiệm, 
phòng thực hành, phòng tổ bộ môn, 
thư viện, phòng chức năng. 

Thứ 6 

28/8 

- Lớp 10 nhận phòng học, chỗ để xe. 
GVCN tổ chức sinh hoạt, ổn định tổ 
chức đầu năm , mua sắm ghế ngồi. 

- Thi lại. 

- GVCN tiếp tục ổn định công tác 
đầu năm…đặc biệt là khối 10 về 
nhân sự cán bộ lớp 

Thứ 7 

29/8 

Họp hội đồng xét lên lớp, ở lại.  

CN 

30/8 

  

Thứ 2 

31/8 

  

Thứ 3 

1/9 

Tập trung toàn trường dầu năm học 
(Tùy tình hình dịch bệnh và sự chỉ đạo 
của cấp trên, nhà trường sẽ thông báo 
phương án tập trung sau) 

Vệ sinh trường lớp.  các lớp lắp đặt 
các thiết bị nghe nhìn.  

Đoàn làm việc cán bộ các lớp chuẩn 
bị triển khai cho khai giảng và  công 
tác đoàn… 

 Thứ 4 

2/9 

Nghỉ lễ  

Thứ 5 

3/9 

Dự kiến học tập nội quy và giáo dục 
pháp luật đầu năm học(Tùy tình hình 
dịch bệnh và sự chỉ đạo của cấp trên, 

Các lớp vệ sinh, trang trí lớp học, 
lắp máy chiếu…(40/40 lớp triển 
khai) 



nhà trường sẽ thông báo phương án 
học tập sau) 

Thứ 6 

4/9 

Chuẩn bị cho lễ khai giảng  

(4 lớp lao động chuẩn bị cho khai giảng 
có kế hoạch sau…) 

Chuẩn bị cho lễ khai giảng 

(Lớp trực) 

Thứ 7 

5/9 

Khai giảng năm học mới 2020-2021 

 (Tùy tình hình dịch bệnh và sự chỉ đạo 
của cấp trên, nhà trường sẽ thông báo 
phương án khai giảng toàn trường hay 
đại diện sau) 

 

 

Nơi nhận: 
- BGH; Tổ, GV (Thực hiện); 
- CĐ, Đoàn TN (Phối hợp thực hiện) 
- Lưu: VP 

 

P.HIỆU TRƯỞNG 
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Phan Quyết Thắng 
 

 


